
برنامه هفت ترمی رشته   تربیت بدنی و علوم ورزشی    گرایش   رفتار حرکتی    گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی     دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی          

عملینظریعملینظری
2عمومی-اخالق اسالمی2عمومی-تفسیر موضوعی قرآن

2پایه-شیمی2تخصصی-اصول ومبانی تربیت بدنی

2پایه-فیزیک2پایه- آمارتوصیفی

2پایه-فیزیولوژی انسانی2پایه-آناتومی انسانی

2تخصصیآناتومی انسانیحرکت شناسی2پایه-زیست شناسی

2پایه-کمک های اولیه3عمومی-فارسی عمومی

2تخصصی-تاریخ تربیت بدنی3عمومی-زبان عمومی

2تخصصی1آمادگی جسمانی2آمادگی جسمانی2-تخصصی-1آمادگی جسمانی
2تخصصی-دوومیدانی2-تخصصی-1تنیس روی میز 

2تخصصی2آمادگی جسمانیژیمناستیک
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عملینظریعملینظری
2عمومی1اندیشه اسالمی2اندیشه اسالمی2عمومی-1اندیشه اسالمی

2تخصصیآناتومی،فیزیولوزی انسانییادگیری حرکتی2پایه-روانشناسی عمومی
2تخصصی1فیزیولوژی ورزشیروانشناسی کودکی تا کهولت2تخصصی-1متون خارجی تخصصی

2تخصصیحرکت شناسیآسیب شناسی2تخصصیآناتومی،فیزیولوزی انسانی1فیزیولوژی ورزشی
2تخصصی1متون خارجی تخصصی2متون خارجی تخصصی 2تخصصی-روش آموزش تربیت بدنی

2تخصصیاصول ومبانی تربیت بدنیحقوق واخالق ورزشی2پایه.بهداشت و ورزش
2انتخابی نظریاصول ومبانی تربیت بدنیفرهنگی ورزش- مبانی اجتماعی2تخصصیآناتومی انسانیرشد وتکامل حرکتی

2تخصصی1آمادگی جسمانیفوتبال2تخصصی1آمادگی جسمانیوالیبال
2تخصصی-1شنا2تخصصی2آمادگی جسمانیکشتی

2تخصصی1آمادگی جسمانیبسکتبال2تخصصی1آمادگی جسمانیبدمینتون
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تعداد واحد

نوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

نوع درسنوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

برنامه ترم دومبرنامه ترم اول

نوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

برنامه ترم چهارمبرنامه ترم سوم

:توضیحات

پیش نیازنام درس

:توضیحات



برنامه هفت ترمی رشته   تربیت بدنی و علوم ورزشی    گرایش   رفتار حرکتی    گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی     دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی          

عملینظریعملینظری
2تخصصی-انقالب اسالمی ایران2عمومی-تاریخ تحلیلی صدراسالم

2تخصصی1فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشی دوران رشد2تخصصی1شیمی، فیزیولوزی ورزشیتغذیه ورزشی
2تخصصیآناتومی انسانی، فیزولوژی انسانیمبانی فیزویولوزیک حرکات انسان2تخصصیروانشناسی عمومیروانشناسی ورزشی
2تخصصیسنجش واندازه گیری در تربیت بدنیآشنایی با روش تحقیق2تخصصیحرکت شناسیحرکات اصالحی

2نظری- انتخابی-استعداد یابی در ورزش2تخصصییادگیری حرکتی، رشدو تکامل حرکتیارزیابی رفتارها و مهارت های ورزشی
2عمومیتغذیه  و ورزشفعالیت بدنی و تندرستی2تخصصیفیزیک، حرکت شناسیبیومکانیک ورزشی

2تخصصییادگیری و کنترل حرکتیروش های آموزش در ورزش2تخصصیآمار توصیفیسنجش واندازه گیری درتربیت بدنی
2تخصصی2 شناآشنایی با نجات غریق2انتخابی عملی-1ورزش تخصصی

2عملی انتخابی1آمادگی جسمانی(3)درس عملی انتخابی مشترک 2تخصصی1آمادگی جسمانیهندبال
2تخصصی1 شنا 2شنا 
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عملینظریعملینظری
2 عمومی-فرهنگ و تمدن اسالمی

2 انتخابی-آشنایی با ارزش های  دفاع مقدس
1عمومیتنظیم خانواده وجمعیت

2تخصصییادگیری حرکتی، رشدو تکامل حرکتیتکنیک آزمایشگاهی در رفتار حرکتی
2تخصصییزیولوژی ورزشی دوران رشد، رشدو تکامل فورزش و فعالیت بدنی در کودکان و 

2تخصصیروانشناسی ورزشیمهارت های روانی  در ورزش
2- انتخابی-اصول ونظریه های مربیگری ورزشی

2- انتخابی1آمادگی جسمانی(4)درس عملی انتخابی مشترک 
2- انتخابی-(خ وآ) 2ورزش تخصصی
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نوع درسپیش نیاز
تعداد واحد

برنامه ترم هفتم

نوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد

نوع درسپیش نیازنام درسنام درس
تعداد واحد

برنامه ترم هشتم

برنامه ترم ششمبرنامه ترم پنجم

نوع درسپیش نیازنام درس
تعداد واحد
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