
نام رشته ومقطع تحصیلی قبلی: شماره دانشجویی:نام ونام خانوادگی
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2آمادگی جسمانی 1(عملی )2آشنایی بامقدمات بیومکانیک ورزشی2بدمینتون 1(عملی )232آسیب شناسی ورزشی111آشنایی با قر آن کریم1

2آناتومی انسان2آمادگی جسمانی 1(عملی )2فوتبال 2(عملی )2733اصول ومبانی تربیت بدنی2122تاریخ تحلیلی صدر اسالم   2

2دوومیدانی  1 (عملی )2آناتومی انسان2کشتی 2(عملی )234بسکتبال 2(عملی )213تفسیر موضوعی قرآن3

2ژیمناستیک  1(عملی )2اصول مربیگري6جمع واحد2تاریخ تربیت بدنی214تنظیم خانواده وجمعیت4

2شنا  1(عملی )2اصول ومبانی تربیت بدنی1دروس تخصصی خواهران 2تربیت بدنی و ورزش معلوالن315زبان5

2فیزیولوژي انسان2حرکات اصالحی2بدمینتون 2(عملی )235تغذیه وورزش116وصیت نامه امام (ره)6

12جمع واحد2حرکت شناسی ورزشی2تنیس روي میز 2(عملی )22436حرکت شناسی ورزشی1117جمع واحد

جبرانی فارغ التحصیالن2دو ومیدانی  1(عملی )2هندبال 2(عملی  )21637رشد وتکامل حرکتی318اصول وفلسفه آموزش وپرورش7

کاردانی پیوسته تربیت بدنی   2زبان تخصصی 6جمع واحد2روانشناسی ورزشی219روش تحقیق درعلوم تربیتی  8

2آشنایی با مقدمات بیومکانیک2ژیمناستیک 1(عملی )گذراندن 6واحددروس اختیاري212روش تدریس تربیت بدنی درمدارس 220سازمان ومدیریت درآموزش وپرورش9

جدول دروس رشته تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته 86وبه بعد    دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلی آباد

کاردانی عادي غیراز رشته تربیت بدنیدروس عمومی                 کاردانی پیوسته غیرازتربیت بدنی             دروس تخصصی برادراندروس پایه واصلی

روش تدریس تربیت بدنی درمدارس 220سازمان ومدیریت درآموزش وپرورش9
متوسطه

2آشنایی با مقدمات بیومکانیک2ژیمناستیک 1(عملی )گذراندن 6واحددروس اختیاري212

2آمادگی جسمانی 1(عملی)2سنجش واندازه گیري درتربیت بدنی  21بازیهاي پرورشی بومی-محلی  (عملی ونظري )238ژیمناستیک  2(عملی )221مبانی برنامه ریزي درسی10

2آناتومی انسان2شنا 1(عملی )48واحد2حقوق ورزشی 239سنجش اندازه گیري درتربیت بدنی9222جمع واحد

2بهداشت ورزش2فیزیولوژي انسان2شطرنج (عملی )240فیزیولوژي ورزش2                        23توضیحات:

2تاریخ تربیت بدنی2فیزیولوژي ورزش 2231علم تمرین 241فیزیک                                       24

2روانشناسی عمومی2یادگیري حرکتی2ورزش تخصصی .انفرادي.اجتماعی2542متون خارجی تخصصی 25

2سازمان وتشکیالت تربیت بدنی جمهوري اسالمی ایران30جمع واحد3کارآفرینی(نظري)243مدیریت  سازمانهاي ورزشی26امضاء کارشناس گروه:

2شیمی6جمع واحد226مدیریت وطرزاجراي مسابقات27

2فیزیولوژي انسان217مقدمات بیومکانیک ورزشی28      امضاء مدیرگروه:

2قوانین ومقررات وتشکیل رشته ها2والیبال 2(عملی)29

2جمع واحد2هندبال 1(عملی)30

15یادگیري حرکتی31

:توجھ 

مجازانتخاب واحدوپیشنیازبرعھده دانشجومیباشد رعایت سقف

.وبھ بعد مي باشد86گذراندن درس كارآفریني  مخصوص دانشجویان ورودي 

واحد 74جمع كل واحدھا بدون احتساب جبراني  .گذراندن دروس جبراني براي دانشجویان برابر جدول جبراني مشخص شده الزامي مي باشد 



.قرائت ومعارف قرآن كریم راگذرانده اندازاخذمجددمعاف میباشند. تنظیم خانواده) .ره(دانشجویانیكھ در مقطع كارداني دروس وصایاي امام  42جمع واحد


