
 واحد 77تعداد کل واحد:                              پیوستهناکاردانی مقطع:                       علوم ورزشی: نام رشته

 ترم:اول

 واحد19

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترم:دوم

 واحد20

 ترم:سوم 

 واحد20

 

 

 

 

 ترم:چهارم

 واحد18

 اصول و مبانی تربیت بدنی نام درس:
 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 فیزیک عمومینام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 پایهنوع درس: 

 -پیش نیاز:

 زبان تخصصی نام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 کارآفرینی نام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 عمومینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 مبانی بیوشیمینام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 پایهنوع درس: 

 -پیش نیاز:

 3آناتومی و فیزیولوژی انسانی نام درس:
 واحد3تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 فیزیولوژی ورزشی نام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 تهیه و کاربرد مواد آموزشی در تربیت بدنی :نام درس
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 عمومی و مقدمات آمارریاضی نام درس:
 واحد 3تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 پایهنوع درس: 

 -پیش نیاز:

 تغذیه و ورزش نام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی نام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 حرکات اصالحی نام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 3ژیمناستیک نام درس:
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 2تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 روشهای آموزش تربیت بدنی نام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 آسیب شناسی ورزشی نام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی نام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 3دو و میدانی نام درس:
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 اصول سرپرستی در تربیت بدنی نام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 مسابقات و اردوهای ورزشی نام درس:
 واحد1تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 کاربرد رایانه در تربیت بدنی نام درس:
 واحد1تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 پسران 3فوتبال نام درس:
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 بازی های پرورشی نام درس:
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 علم تمرین)اصول مربیگری( نام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 حرکت شناسی و بیومکانیک درس:نام 
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 روانشناسی کودک و نوجواننام درس:
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 اصلینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 4دو و میدانی نام درس:
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 2کشتی نام درس:
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 2تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 1بدمینتون نام درس:
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 زبان فارسی نام درس:
 واحد3تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 عمومینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 3شنانام درس:
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 2بسکتبال نام درس:
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 4شنا نام درس:
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 1نام درس: تربیت بدنی
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: عمومی

 -پیش نیاز:

 3نام درس: هندبال 
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 1تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: تخصصی

 -پیش نیاز:

 3والیبال درس:نام  
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد1تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 اجتماعی(-)انفرادیرشته ورزشی تخصصی نام درس: 
 -تعداد واحد نظری: 

 واحد 2تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 1نام درس: اندیشه اسالمی
 واحد  2تعداد واحد نظری: 

 -عملی:  تعداد واحد

 نوع درس: عمومی

 -پیش نیاز:

 نام درس: زبان خارجی 
 واحد 3تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: عمومی

 -پیش نیاز:

 2تنیس روی میز نام درس: 
 -تعداد واحد نظری:  

 واحد 2تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 -پیش نیاز:

 کارآموزی نام درس: 
 -تعداد واحد نظری: 

 ساعت(240واحد) 2تعداد واحد عملی: 

 تخصصینوع درس: 

 (واحد 50گذراندن-)ترم آخر پیش نیاز:

 نام درس: اخالق کاربردی  
 واحد 2تعداد واحد نظری: 

 -تعداد واحد عملی: 

 نوع درس: عمومی

 -پیش نیاز:

 دانش خانواده نام درس: 
 واحد2تعداد واحد نظری:  

 -تعداد واحد عملی: 

 عمومینوع درس: 

 -پیش نیاز:
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