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2استعداد یابي266آمادگی جسمانی  1(پایه)242آمار توصیفی217ریاضی پیش دانشگاهی 1

2اصول ونظریه هاي مربیگري ورزش  24267آمادگی جسمانی   2(تمرین مقاومتی توانی  )243آناتومی انسان218روانشناسی پیش دانشگاهی 2

229بیومکانیک وحرکت شناسی ورزش توصیف    25268آشنایی با نجات غریق 244بهداشت ورزش219زبان پیش دانشگاهی 3
268بیومکانیک کار 24269بدمینتون2451روانشناسی عمومی 220فارسی پیش دانشگاهی 4

227تمرین درمانی وتوان بخشی ورزشی    24570بدمینتون2462زیست شناسی21
268تجزیه وتحلیل حرکات ورزش  242711بسکتبال247شیمی 22

231تربیت بدنی و ورزش تطبیقی 272تنیس روي میز  248فیزیک 223آیین زنندگی5

230دارو وورزش24273دوومیدانی249فیزیو لوژي انسان 224اندیشه اسالمی  61

241روشهاي آموزش در ورزش 24374ژیمناستیک  250کمکهاي اولیه 2625اندیشه اسالمی 72
220روانشناسی  ورزش275شنا  18511جمع واحد 2انقالب اسالمی ایران 8

38-228زن وورزش25176شنا  522دروس نظري تخصص مشترك   2تاریخ تحلیلی صدر اسالم9

228مبانی اجتماعی  -فرهنگی ورزش 77هندبال237531آشنایی با روش تحقیق 226تفسیرموضوعی قرآن 10

2ھندبال 2                             23354آسیب شناس ورزشی227تفسیر موضوعی نهج البالغه 
53

24-218مبانی بیولوژیکی حرکات انسان  78

8جمع واحد242والیبال255اصول مبانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی 228تنظیم خانواده وجمعیت 11

دروس پیش دانشگاهی 

دروس عمومی

42       2

جدول دروس رشته تربیت بدنی کارشناسی پیوسته گرایش فیزیولوژي 89وبه بعد            دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

دروس نظري انتخابی مشتركدروس عملی مشتركدروس پایه 

8جمع واحد

8جمع واحد242والیبال255اصول مبانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی 228تنظیم خانواده وجمعیت 11

دروس عملی انتخابی مشترك28جمع واحد33-223بیو مکانیک ورزشی 229تاریخ فرهنگ وتمدن اسالم وایران 12

43آمادگی جسمانی 3(سرعت وچابکی)79دروس گرایش فیزیولوژي 38-222تغذیه وورزش30زبان عمومی 13

شطرنج26480تکنیکهاي آزمایشگاه در فیزیولوژي ورزش256تاریخ تربیت بدنی 3431فارسی14
ورزش تخصصی 230811ترکیب بدن وکنترل وزن23357حرکات اصالحی 132وصایاي امام 15

ورزش تخصصی 259822طراحی برنامه هاي ورزشی21858حرکت شناسی 133آشنایی با قرآن                 16

42ورزشهاي رزمی23883علم تمرین22859حقوق واخالق ورزشی2434جمع واحد 

42ورزشهاي بومی وسنتی26484فعالیتهاي ورزش وبیماریها21860رشد وتکامل حرکتی  35تذکر مهم :

8جمع واحد238فیزیولوژي ورزش دوران رشد261روش آموزش تربیت بدنی 36رعایت پیشنیاز. سقف مجاز

264فیزیولوژي ورزش کاربردي21762سنجش واندازه گیري در تربیت بدنی   37رمیانتخاب واحد وجدول تري 

264فیزیولوژي ورزش ویژه زنان2463-218فیزیو لوژي ورزش  381به عهده دانشجو می باشد

238فیزیولوژي ورزش 230642فعالیت بدنی وتندرستی39تعداد کل واحدها :146

240متون خارجی تخصصی 213652متون خارجی تخصصی401

20جمع واحد24-218یادگیري وکنترل حرکتی41

        3

32 جمع واحد


