
پيشنيازنوع درسعملینظرینام درسکد درسترم

پایه نظری2اصول، فلسفه و تاریخ تربیت بدنی1153101

پایه نظری2آمار توصیفی2153103

پایه نظری2مبانی آناتومی حرکتی3153105

پایه عملی2(1)آمادگی جسمانی4153108

(همنیاز)(1)امادگی جسمانیپایه عملی2(1)ژیمناستیک5153114

پایه عملی2(1)تنیس روی میز6153120

عمومی3فارسی7153156

عمومی3(1)زبان انگلیسی 8153157

پایه نظری2فیزیولوژی انسانی1153102

(پیشنیاز  )مبانی آناتومی حرکتی(همنیاز)فیزیولوژی انسانیپایه نظری2کمکهای اولیه2153106

پایه عملی2(1)شنا 3153110

پایه عملی2(1)دو و میدانی4153112

(پیشنیاز) (1)ژیمناستیکپایه عملی2(2)ژیمناستیک 5153115

(1)آمادگی جسمانی پایه عملی2(1) هندبال6153119

یادگیری حرکتی(همنیاز)اصلی نظری2رشد حرکتی7153127

(همنیاز)رشد حرکتیاصلی نظری2یادگیری حرکتی81531128

انتخابی نظری2آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی9153166

عمومی2(تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی)تاریخ اسالم 10153154

(1)زبان انگلیسی پایه نظری2متون خارجی در علوم ورزشی1153104

(1)دو و میدانی پایه عملی2(2)دو و میدانی 2153113

(1)آمادگی جسمانیپایه عملی2(1)فوتبال 3153116

(1)آمادگی جسمانیپایه عملی2(1)بسکتبال 4153118

(1)آمادگی جسمانیپایه عملی2(1)بدمینتون5153121

فیزیولوژی انسانیاصلی نظری2(1)فیزیولوژی ورزش6153125

مبانی آناتومی حرکتیاصلی نظری2حرکت شناسی7153126

تخصصی نظری2مدیریت سازمانهای ورزشی 8153146

9153153
آشنایی با قانون )انقالب اسالمی و ریشه های آن 

(اساسی
عمومی2

(1)آمادگی جسمانی پایه عملی2(2)آمادگی جسمانی 1153109

(1)شنا پایه عملی2(2)شنا 2153111

(1)آمادگی جسمانی پایه عملی2(1)والیبال 3153117

آمار توصیفیاصلی نظری2سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 4153124

یادگیری حرکتیاصلی نظری2اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی5153130

(1)تنیس روی میز اصلی عملی2(2)تنیس روی میز6153141

متون خارجی در علوم ورزشی تخصصی نظری2متون خارجی درمبانی علوم انسانی ورزش7153143

رشد حرکتیتخصصی نظری2روانشناسی رشد8153147

تخصصی نظری2مدیریت و طرز اجرای مسابقات 9153149

عمومی2(انسان در اسالم  ) (1)معارف اسالمی 10153150

سوم

                                             جمع واحد ها

چهارم

                                             جمع واحد ها

واحد 18

واحد 20

1531

اول

                                             جمع واحد ها

دوم

                                             جمع واحد ها

18

20

ترم بندی کارشناسی پيوسته علوم ورزشی



پيشنيازنوع درسعملینظرینام درسکد درسترم

فیزیولوژی انسانیپایه نظری2فعالیت بدنی و تندرستی 1153107

(1)ژیمناستیک (1)آمادگی جسمانی پایه عملی2(پسران)(1)کشتی 2153122

(1)ژیمناستیک (1)آمادگی جسمانی پایه عملی2(دختران)(1)فعالیتهای موزون 3153123

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی اصلی نظری2روش تحقیق در تربیت بدنی 4153133

(1)بسکتبالاصلی عملی2(2)بسکتبال5153136

(1)هندبالاصلی عملی2(2)هندبال6153139

اصول،فلسفه و تاریخ تربیت بدنیتخصصی نظری2جامعه شناسی ورزشی7153145

مدیریت و طرز اجرای مسابقاتتخصصی نظری2فعالیتهای رسانه ای در ورزش 8153160

(2)آمادگی جسمانی انتخابی عملی2شطرنج9153167

انتخابی نظری2فیزیک حرکتی 10153164

عمومی2(تفسیر موضوعی قرآن)متون اسالمی 11153155

(1)فیزیولوژی ورزش اصلی نظری2استعداد یابی در ورزش1153131

اصلی نظری2(IT)سیستم اطالعاتی وتکنولوژی در ورزش2153132

(1)والیبالاصلی عملی 2(2)والیبال 3153135

(1)کشتی اصلی عملی 2(پسران)(2)کشتی 4153137

(1)فعالیتهای موزون اصلی عملی 2(دختران)(2)فعالیتهای موزون 5153138

(1)بدمینتوناصلی عملی 2(2)بدمینتون6153140

اصول،فلسفه و تاریخ تربیت بدنیتخصصی نظری2حقوق و اخالق ورزشی7153144

روانشناسی رشدتخصصی نظری2روانشناسی ورزشی مقدماتی8153148

9153151
حقوق اجتماعی و سیاسی در ) (2)معارف اسالمی 

(اسالم
(انسان در اسالم  ) (1)معارف اسالمی عمومی2

(1)فیزیولوژی ورزش اصلی نظری2ترکیب بدن و کنترل وزن 1153129

(1)فوتبال اصلی عملی2(2)فوتبال 2153134

(2)شنااصلی عملی2نجات غریق3153142

تخصصی نظری2کارآفرینی در ورزش4153162

مدیریت و طرز اجرای مسابقاتتخصصی نظری2مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم5153163

(2)هندبالانتخابی عملی2هندبال تخصصی6153168

(2)بدمینتونانتخابی عملی2بدمینتون تخصصی7153169

حرکت شناسیانتخابی نظری2حرکات اصالحی و تمرین درمانی8153165

عمومی2عرفان عملی در )اخالق و تربیت اسالمی 9153152

عمومی2دانش خانواده10153158

1
2 هشتم

                                             جمع واحد ها

پنجم

                                             جمع واحد ها

16

20

ششم

                                             جمع واحد ها

هفتم

                                             جمع واحد ها

20

 واحد20دروس عمومی                            

 واحد20دروس اصلی  نظری                          

 واحد6دروس انتخابی عملی                     

 واحد132تعداد کل واحدهای درسی      

واحد14دروس پايه نظری                                

واحد30دروس پايه عملی                               

 واحد16دروس اصلی  عملی                         

 واحد20دروس تخصصی نظری                    

 واحد6دروس انتخابی نظری                    



 


