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 علوم ورزشیدوره کارشناسی رشته  برنامه درسی

 ترم اول ترم دوم ترم سوم ترم چهارم

 مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش فیزیولوژی انسان متون خارجی در علوم ورزشی تاریخ تربیت بدنی و ورزش

 پایه-واحد 2 پایه-واحد 2 پایه-واحد 2 تخصصی-واحد 2

 -نیاز/همنیاز:پیش  آناتومی انساننیاز:پیش : زبان عمومینیازپیش -:نیاز/همنیازپیش

23330007 23310002 23310006 23310001 

 آمار و ریاضی در علوم ورزشی ایمنی و بهداشت فردی در ورزش مبانی مدیریت یادگیری حرکتی

 پایه-واحد 2 پایه -واحد 2 پایه-واحد 2 تخصصی -واحد 2

 -نیاز/همنیاز:پیش -نیاز/همنیاز:پیش -نیاز/همنیاز:پیش رشد حرکتینیاز: پیش

23330009 23310008 23310004 23310003 

 آناتومی انسان مقدمات مکانیک حرکت انسان حرکت شناسی ورزشی مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزشی

 پایه -واحد 2 پایه-واحد 2 تخصصی-واحد 2 تخصصی -واحد 2

 -نیاز/همنیاز:پیش آناتومی انساننیاز: پیش آناتومی انسان: نیازپیش -نیاز/همنیاز:پیش

23330016 23330004 23310007 23310005 

 1جسمانی آمادگی  سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی فیزیولوژی ورزش فعالیت بدنی و تندرستی

 پایه -واحد  2 تخصصی - واحد 2 تخصصی - واحد 2 تخصصی -واحد  2

 -نیاز/همنیاز:پیش آمار و ریاضی در علوم ورزشینیاز:پیش فیزیولوژی انسان نیاز:پیش فیزیولوژی ورزشینیاز:پیش

23330002 23330001 23330003 23310009 

 1میدانی  دو و 2آمادگی جسمانی  رشد حرکتی حرکات اصالحی

 پایه-واحد2 پایه -واحد 2 تخصصی -واحد 2 تخصصی -واحد2

 -نیاز/همنیاز:پیش 1آمادگی جسمانیز:پیشنیا آناتومی انسان نیاز:پیش آناتومی انسان نیاز:پیش

23330006 23330008 23310010 23310012 

 1شنا  1ژیمناستیک  1بسکتبال  2دو و میدانی

 پایه-واحد 2 پایه-واحد 2 تخصصی -واحد2 تخصصی -واحد 2

 -نیاز/همنیاز:پیش 1آمادگی جسمانینیاز: پیش 1آمادگی جسمانی : نیازپیش 1دو و میدانی  نیاز:پیش

23330020 23330025 23310013 23310011 

 زبان فارسی عمومی 1بدمینتون  2شنا  2ژیمناستیک

 عمومی-واحد 3 تخصصی -واحد 2 تخصصی -واحد  2 تخصصی –واحد 2
 -نیاز/همنیاز:پیش 1آمادگی جسمانینیاز: پیش 1شنا نیاز: پیش 1ژیمناستیکنیاز: پیش

23330021 23330022 23330028 90131909 

 مهارتهای زندگی دانشجویی زبان انگلیسی عمومی 1تنیس روی میز  1هندبال 

 واحد 2 عمومی -واحد 3 تخصصی-واحد 2 تخصصی-واحد 2
 -نیاز/همنیاز:پیش -نیاز/همنیاز:پیش 1آمادگی جسمانینیاز: پیش 1آمادگی جسمانی  :نیازپیش

23330026 23330027 90131910 90131928 

 1اندیشه اسالمی  دانش خانواده و جمعیت 1فعالیتهای موزون /1کشتی  1فوتبال/فوتسال 

 عمومی -واحد  2 عمومی -واحد 2 تخصصی -واحد 2 تخصصی -واحد 2

 -نیاز/همنیاز:پیش -نیاز/همنیاز:پیش 1آمادگی جسمانینیاز: پیش 1آمادگی جسمانی : نیازپیش

23330023 23330029-23330030 90131914 90131907 

   انقالب اسالمی ایران تفسیر موضوعی قرآن

   عمومی-واحد 2 عمومی -واحد 2

   -نیاز/همنیاز:پیش -نیاز/همنیاز:پیش

90131922 90131905   

 واحد 19 واحد 19 واحد 20 واحد 20
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علوم ورزشیرشته دوره کارشناسی ترم(  7)برنامه درسی   

 پنجمترم  ششم ترم هفتمترم  هشتمترم 

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های  

 تفریحی

مدیریت اماکن و رویداد های  مقدمات بیومکانیک ورزشی

 ورزشی

 تخصصی-واحد 2 تخصصی-واحد 2 تخصصی-واحد 2 

 : مبانی مدیریتنیازپیش : مقدمات مکانیک حرکت انساننیازپیش نیاز: مبانی مدیریتپیش 

 23330019 23330017 23330015 

 آسیب شناسی ورزشی اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی مقدمات روانشناسی ورزشی 

 تخصصی -واحد 2 تخصصی -واحد2 تخصصی -واحد 2 

 :آناتومی انساننیازپیش  یادگیری حرکتی نیاز:پیش یادگیری حرکتی: نیازپیش 

 23330010 23330014 23330005 

 مقدمات جامعه شناسی ورزشی اصول و روش شناسی تمرین فناوری در ورزش 

 تخصصی -واحد 2 تخصصی -واحد 2 اختیاری -واحد  2 

 مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزشنیاز:پیش فیزیولوژی ورزشینیاز: پیش -هم نیاز:/نیازپیش 

 23340018 23330018 23330012 

 تغذیه ورزشی و کنترل وزن مدیریت سازمان های ورزشی آزمایشگاه علوم ورزشی 

 تخصصی -واحد2 اختیاری -واحد 2  اختیاری - واحد2 

 
-حرکات اصالحی-فیزیولوژی ورزشی: نیازپیش

 بیومکانیک ورزشیمقدمات -یادگیری حرکتی
 فیزیولوژی ورزشینیاز: پیش مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشینیاز: پیش

 23340016 23340007 23330013 

 مبانی استعداد یابی ورزشی ورزش های رزمی)تکواندو( 2بسکتبال 

 تخصصی -واحد 2 تخصصی -واحد 2 اختیاری -واحد2 

 رشد حرکتی-فیزیولوژی ورزشینیاز: پیش 1جسمانیآمادگی نیاز: پیش 1بسکتبالنیاز: پیش 

 23340026 23330032 23330011 

 ورزش های آبی)نجات غریق( کارورزی ورزش های انفرادی جسمی)پیالتس(-ورزش های ذهنی 

 تخصصی -واحد 2 تخصصی -واحد2 تخصصی -واحد  2 

 2شنا نیاز: پیش -نیاز/همنیاز:پیش 1آمادگی جسمانینیاز: پیش 

 23330033 23330036 23330034 

 1والیبال 2والیبال  کارورزی ورزش های گروهی 

 تخصصی -واحد2 اختیاری-واحد2 تخصصی-واحد 2 

 1آمادگی جسمانینیاز:پیش 1والیبالنیاز: پیش -هم نیاز:/نیازپیش 

 23330037 23340024 23330024 

 بازی های بومی سنتی ورزش ها و 2تنیس روی میز تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

 تخصصی –واحد  2 اختیاری-واحد2 عمومی-واحد 2 

 1آمادگی جسمانینیاز: پیش 1تنیس روی میزنیاز: پیش -نیاز/هم نیاز:پیش 

 90131903 23340030 23330031 

 کارورزی ورزش های پایه 2اندیشه اسالمی  

 تخصصی -واحد  2 عمومی-واحد  2  

 2زیمناستیک-2دو و میدانی-2شنانیاز: پیش 1اسالمیپیش نیاز: اندیشه   

  90131908 23330035 

 اخالق اسالمی   

 عمومی-واحد 2   

 -نیاز/همنیاز:پیش   

   90131924 
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 . دروس عمومی1

 واحد( 22دروس عمومی )

 تعداد واحد عنوان درس گرایش ردیف

 اسالممبانی نظری  1

 2 )مبدأ و معاد( 1اندیشه اسالمی 

 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی 

 2 انسان در اسالم 

 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 

 اخالق اسالمی 2

 2 فلسفه اخالق 

 2 اخالق اسالمی 

 2 آیین زندگی )اخالق کاربردی(

 2 عرفان عملی اسالم

 انقالب اسالمی ایران 3

 2 انقالب اسالمی ایران 

آشنایی با قانون اساسی جمهوری 

 اسالمی ایران
2 

 2 اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( 

 تاریخ و تمدن اسالمی 4

 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

 2 تاریخ امامت

 آشنایی با منابع اسالمی 5
 2 تفسیر موضوعی قرآن 

 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه

 3 زبان فارسی  زبان فارسی  6

 3 زبان انگلیسی  زبان انگلیسی  7

 2 دانش خانواده و جمعیت  دانش خانواده و جمعیت  8

 


