
 علوم ورزشیچارت درسی کارشناسی پیوسته 

ل
او

م 
تر

  

  نوع درس  پیش نیاز  واحد  نام درس  کد درس  

  عمومی    3  زبان فارسی  100102  1

  پیش    2  دانشگاهی زبان پیش  100103  2

  پیش    2  ریاضی پیش  100101  3

  عملی پایه    2  )1(آمادگی جسمانی   141009  3

  عملی پایه    2  )1(دو و میدانی   141012  4

  پایه نظري    2  آناتومی انسان  141005  5

  نظري پایه    2  مبانی و فلسفه تربیت بدنی در ورزش  141001  6

  نظري پایه    2  ایمنی و بهداشت فردي در ورزش  141004  7

      17      

      مجموع      

            

***************************************************************************  

م 
تر

م
دو

  

  نوع درس  نیازپیش   واحد  نام درس  کد درس  

    2  3  )زبان عمومی(زبان خارجه   100104  8

  عمومی  ----   2  )1(معارف اسالمی   100106  9

  عملی پایه  3  2  )2(آمادگی جسمانی   141010  10

  عملی تخصصی  4  2  )2(دو و میدانی   141033  11

  عملی پایه  3  2  )1(ژیمناستیک   141013  12

  تخصصیعملی   3  2  )1(بدمینتون   141041  13

  نظري پایه  5  2  فیزیولوژي انسان  141006  14

  نظري پایه  --   2  و ریاضی در علوم ورزشیآمار   141003  15

      17      

      مجموع      

***************************************************************************  
م 

تر
وم

س
  

  نوع درس  پیش نیاز  واحد  نام درس  کد درس  

  عمومی  9  2  )2(معارف اسالمی   100107  16

  عمومی  --   2  دانش خانواده و جمعیت  100105  17

  عملی تخصصی  3  2  )1(بسکتبال   141038  18

  عملی پایه  ---   2  )1(شنا   141011  19

  عملی تخصصی  3  2  )1(فوتسال /فوتبال  141036  20

  عملی تخصصی  12  2  )2(ژیمناستیک   141034  21

  نظري پایه  5  2  مقدمات مکانیک حرکت انسان  141007  22

  نظري تخصصی  --   2  تاریخ تربیت بدنی و ورزش  141020  23

      16      

      مجموع      

            

***************************************************************************  



 علوم ورزشیچارت درسی کارشناسی پیوسته 

  

م 
تر

رم
ها

چ
  

  نوع درس  پیش نیاز  واحد  نام درس  کد درس  

  عمومی  --   2  اخالق و تربیت اسالمی  100108  24

  عملی تخصصی  19  2  )2(شنا   141035  25

  عملی انتخابی  18  2  )2(بسکتبال   141061  26

  عملی تخصصی  3  2  ورزشهاي رزمی  141045  27

  عملی تخصصی  3  2  )1(تنیس روي میز   141040  28

  نظري پایه  8  2  متون خارجی در علوم ورزشی  141002  29

  نظري تخصصی  5  2  رشد حرکتی  141021  30

  نظري تخصصی  14  2  فیزیولوژي ورزش  141014  31

  نظري پایه  --   2  مبانی مدیریت  141008  32

      18      

      مجموع      

  

  

***************************************************************************  

م 
تر

م
ج

پن
  

  نوع درس  پیش نیاز  واحد  نام درس  کد درس  

  عمومی  --   2  تاریخ اسالم  100110  33

  عملی تخصصی  3  2  )1(هندبال   141039  34

  عملی تخصصی  3  2  ویژه برادران) 1(کشتی   141042  35

  عملی تخصصی  3  2  ویژه خواهران) 1(فعالیت هاي موزون   141043  36

  عملی تخصصی  3  2  ذهنی–ورزشهاي جسمی   141046  37

  عملی تخصصی  3  2  ) 1(والیبال   141037  38

  نظري تخصصی  5  2  حرکت شناسی ورزشی  141017  39

  نظري تخصصی  30  2  یادگیري حرکتی  141022  40

  نظري تخصصی  32  2  مدیریت اماکن و رویدادهاي ورزشی  141028  41

  نظري تخصصی  15  2  سنجش و اندازه گیري در علوم ورزشی  141016  42

      

  

18      

      مجموع      

  

  

  

  



 علوم ورزشیچارت درسی کارشناسی پیوسته 

***************************************************************************  

م 
تر

م
ش

ش
  

  نوع درس  پیش نیاز  واحد  نام درس  کد درس  

  عمومی  --   2  انقالب اسالمی ایران  100111  43

  عملی انتخابی  25  2  شنا تخصصی  141065  44

  عملی انتخابی  38  2  )2(والیبال   141060  45

  عملی تخصصی  3  2  ورزش ها و بازیهاي بومی و سنتی  141044  46

  نظري تخصصی  32  2  مدیریت اوقات فراغت و ورزشهاي تفریحی  141032  47

  نظري تخصصی  6  2  مقدمات جامعه شناسی ورزشی  141025  48

  نظري تخصصی  5  2  آسیب شناسی ورزشی  141018  49

  نظري تخصصی  22  2  مقدمات بیومکانیک ورزشی  141030  50

  عملی تخصصی  25-21-11  2  کارورزي ورزشهاي پایه  141048  51

      18      

      مجموع      

***************************************************************************  

م 
تر

م
فت

ه
  

  نوع درس  پیش نیاز  واحد  نام درس  کد درس  

  عمومی  --   2  متون اسالمی  100109  52

  عملی تخصصی  25  2  )نجات غریق(ورزشهاي آبی  141047  53

  نظري تخصصی  31  2  تغذیه ورزشی و کنترل وزن  141026  54

  نظري تخصصی  30-31  2  مبانی استعدادیابی ورزشی  141024  55

  نظري تخصصی  5  2  حرکات اصالحی  141019  56

  نظري تخصصی  40  2  مقدمات روانشناسی ورزشی  141023  57

  نظري تخصصی  40  2  اصول برنامه ریزي آموزش تربیت بدنی  141027  58

  عملی تخصصی  51  2  کارورزي ورزشهاي انفرادي  141049  59

      16      

      مجموع      

***************************************************************************  
م 

تر
م

شت
ه

  

  نوع درس  پیش نیاز  واحد  نام درس  کد درس  

60  100114  

100115  

  واحد از دروس عمومی اختیاري2
  ) هاي دفاع مقدس یا زبان ترکمنی آشنایی با ارزش(

  عمومی اختیاري    2

  نظري تخصصی  31  2  فعالیت بدنی و تندرستی  141015  61

  نظري تخصصی  31  2  اصول و روش شناسی تمرین  141031  62

  نظري انتخابی  58  2  تربیت بدنی در مدارس  141051  63

  نظري انتخابی  40  2  اختالالت رشد و یادگیري و ورزش  141058  64

  نظري تخصصی  --   2  مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزش  141029  65

  نظري انتخابی  31  2  فیزیولوژي ورزشی کودکان  141057  66

  عملی تخصصی  59  2  کارورزي ورزش هاي گروهی  141050  67

      16      

      مجموع      



 علوم ورزشیچارت درسی کارشناسی پیوسته 

  

***************************************************************************  

  نیاز پیش  واحد  نام درس  کد درس  

  

  

  

  

  

  لیست

  دروس

  عمومی

  -  3  زبان فارسی  100102  

  -  2  دانشگاهی زبان پیش  100103

  دانشگاهی زبان پیش  3  )زبان عمومی(زبان خارجه   100104

  

  

  دروس

  معارف

  -  2  دانش خانواده و جمعیت  100105

  -  2  1معارف اسالمی   100106

  1معارف اسالمی   2  2معارف اسالمی   100107

  -  2  اخالق و تربیت اسالمی  100108

  -  2  متون اسالمی  100109

  -  2  تاریخ اسالم  100110

  -  2  انقالب اسالمی ایران  100111

  -  1  1تربیت بدنی   100112  

  1تربیت بدنی   1  2تربیت بدنی   100113

  دروس عمومی

  اختیاري

  -  2  هاي دفاع مقدس آشنایی با ارزش  100114

  -  2  زبان ترکمنی  100115

  

  .نیازي دروس برعهده دانشجو است نیازي و هم رعایت پیش *

  )به استثناي ترم آخر. (واحد است 12حداقل واحد انتخابی هر ترم شامل * 

واحد  24نیاز دروس، عدم تداخل کالس و امتحان، مجاز به انتخاب حداکثر  و باالتر باشد، با رعایت پیش 17در ترم قبل داراي معدل  اگر دانشجو*

  .است

  )به استثناي ترم آخر( .واحد است 20باشد، مجاز به انتخاب حداکثر  17تا  12در ترم قبل داراي معدل بین  اگر دانشجو* 

  .واحد است 14مجاز به انتخاب حداکثر  باشد، مشروط گردیده و 12قبل داراي معدل کمتر از در ترم  اگر دانشجو* 

  .گردد توسط گروه میعدم رعایت سقف انتخاب واحد مجاز و هرگونه اشتباه در انتخاب واحد منجر به حذف دروس * 

  .نیاز درس بعدي انتخاب نماید صورت هم ن درس را بهتواند آ می نیاز نشده باشد، در ترم بعد پیش موفق به گذراندن درس اگر دانشجو *

 .)تواند دو درس از گروه معارف را انتخاب نماید دانشجو در ترم آخر می. (دانشجو باید در هر ترم حداکثر یک درس از گروه معارف انتخاب نماید* 


