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227بسكتبال248592اصول برنامه ریزي آموزش تربت بدنی   239آمار توصیفی217ریاضی پیش دانشگاهی 1

226بدمینتون247602استعداد یابی در ورزش   240اصول ،فلسفه وتاریخ تربیت بدنی 218روانشناسی پیش دانشگاهی 2

228تنیس روي میز  247612ترکیب بدن وکنترل وزن   22041فعالیت بدنی وتندرستی219زبان پیش دانشگاهی 3

235فوتبال 248622حرکت شناسی 242فیزیو لوژي انسانی 220فارسی پیش دانشگاهی 4
236فعالیت هاي موزون  246632روش تحقیق در تربیت بدنی 2243-220کمکهاي اولیه 21
234نجات غریق 264رشد حرکتی 244مبانی آناتومی حرکتی  22

237والیبال2652سیستم اطالعاتی وتکنولوژي درورزش  21345متون خارجی در علوم ورزشی223آیین زندگی5

238هندبال242662سنجش واندازه گیري در تربیت بدنی    246اندیشه اسالمی  61

16جمع واحد2فیزیولوژي ورزش  26471اندیشه اسالمی 72
دروس عملی انتخابی مشترك244یادگیري حرکتی 1448جمع واحد 2انقالب اسالمی ایران 8
260بدمینتون تخصصی2067جمع واحددروس پایه عملی مشترك  2تاریخ تحلیلی صدر اسالم9

225شطرنج68دروس تخصصی نظري علوم زیستی2آمادگی جسمانی 2241تفسیرموضوعی قرآن 10

225فوتسال24269آسیب شناسی ورزشی22449آمادگی جسمانی  252تفسیر موضوعی نهج البالغه 

224ورزش هاي بومی و سنتی24270آنتروپومتري حرکتی22450بدمینتون 261دانش خانواده وجمعیت  11

8

دروس پیش دانشگاهی 

جمع واحد
دروس عمومی

2

جدول دروس رشته تربیت بدنی کارشناسی پیوسته گرایش علوم زیستی          دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

دروس اصلی عملی مشتركدروس نظري اصلی مشتركدروس پایه  نظري

224ورزش هاي بومی و سنتی24270آنتروپومتري حرکتی22450بدمینتون 261دانش خانواده وجمعیت  11

224کوه نوردي24671اصول ارزیابی مهارتهاي حرکتی22451بسکتبال2271تاریخ فرهنگ وتمدن اسالم  وایران12

247اصول و روش شناسی تمرین22452تنیس روي میز 3281زبان عمومی 13

6جمع واحد242بیومکانیک ورزشی253دوو میدانی 34291فارسی14
247بیوشیمی و تغذیه ورزشی22954دوو میدانی 1302وصایاي امام 15

253بیومکانیک  ورزشی از دوره رشد تا کهولت4872-56-247تکنیکهاي آزمایشگاهی در علوم ورزشی22455ژیمناستیک  1311آشنایی با قرآن                 16

253تحلیل بیومکانیک حرکات ورزشی 24273حرکات اصالحی و درمانی23156ژیمناستیک  24322جمع واحد 

2فیزیک حرکتی24774فیزیولوژي ورزش کودکان257شنا  331تذکر مهم :

247فیزیولوژي تمرین22375متون خارجی در مبانی علوم زیستی ورزش23358شنا  342رعایت پیشنیاز. سقف مجاز

247فیزیولوژي ورزش در گروههاي خاص2076جمع واحد224فوتبال 351میانتخاب واحد وجدول تري 

247فیزیولوژي ورزشی بالینی23177فعالیت هاي موزون  361به عهده دانشجو می باشد

2246والیبال371تعداد کل واحدها :136
224هندبال 381

دروس انتخابی نظري علوم زیستی

جمع واحد

جمع واحد             

30


