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الزامی  است      گذراندن 18 واحدگذراندن 10واحدالزامی است2آمادگی جسمانی 263351آسیب شناسی ورزشی216ریاضی پیش دانشگاهی1

درس نظري مربوطھ2آزمایشگاه26470آشنایی با کامپیوتر 23553بدمینتون  2361اصول ومبانی تربیت بدنی 217روانشناسی پیش دانشگاهی2

335آمادگي جسماني 229712اصول وفنون  مشاوره وراهنمایی 23554بسکتبال 263371بهداشت و ورزش218زبان پیش دانشگاهی3

235اردوھاي تربیتي21972تربیت بدنی تطبیقی23555بسکتبال 2382تاریخ تربیت بدنی219فارسی پیش دانشگاهی4

135اسكي22473حرکت درمانی23556تنیس روي میز 225391تربیت بدنی در مدارس820جمع واحد 

135بدمینتون 232742حقوق ورزشی 23557دو ومیدانی  63401-268تربیت بدنی و ورزش معلولین 21    دروس عمومی                

235تربیت بدني  2751روانشناسی تربیتی24058دو ومیدانی 266412تغذیه ورزشی222      آیین زندگی               5

235تربیت بدني  2762روانشناسی کودکی ونوجوانی  23559ژیمناستیک  263421حرکت اصالحی123آشنایی با قر آن کریم       6

248تنیس277شطرنج24260ژیمناستیک 263432حرکت شناسی ورزشی  224اندیشه اسالمی   71

239تنیس روي میز 228782علم تمرین23561شنا 2441رشد وتکامل حرکتی  2725اندیشه اسالمی  82

جدول دروس رشته تربیت بدنی  کارشناسی پیوسته 84 وبه بعد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

دروس  اختیاري  تئوري                 دروس تخصصی عملیدروس تخصصی تئوري  دروس اختیاري عملی                                    دروس پیش دانشگاهی                                               

239تنیس روي میز 228782علم تمرین23561شنا 2441رشد وتکامل حرکتی  2725اندیشه اسالمی  82

235دوچرخھ سواري26379فیزیوتراپی 24462شنا 264452سنجش واندازه گیري درتربیت بدنی 226انقالب اسالمی ایران        9

245شیرجھ1080جمع واحد235فوتبال  68461-266فیزیولوژي ورزش 2271تاریخ تحلیلی صدر اسالم 10

235كوھنوردي281آناتومی انسان 24663فوتبال  227472فیزیولوژي ورزش 2                    228تفسیر موضوعی قرآن  11

245نجات غریق282ریاضیات پایه ومقدمات آمار23564کشتی 2481مبانی روانی واجتماعی تربیت بدنی        129تنظیم خانواده وجمعیت 12

ورزش1و2مربوطھ2ورزش تخصصي اجتماعي283زیست شناسی24865کشتی 213492متون خارجی تخصصی 3330زبان عمومی 13

ورزش1و2مربوطھ2ورزش تخصصي انفرادي284شیمی23566والیبال 501   2مدیریت سازمانهاي ورزشی31فارسی عمومی             14

235ورزشھاي بومي وسنتي26485فیزیک25067والیبال 2512مدیریت وطرزاجراي مسابقات32وصیت نامه امام   (ره)15

235ورزشھاي رزمي26586فیزیولوژي انسان 23568هندبال 267521مقدمات بیومکانیک ورزشی 2133جمع واحد

235وزنھ برداري26387کمکهاي اولیه3669جمع واحد2یادگیري حرکتی34

235ھاكي1488جمع واحد38جمع واحد
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