
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (D)ترم  چهارم 
 نام درس رديف

 تعداد واحد
 همنیاز/ پیش نیاز

 عملي نظري

 1آمادگي جسماني  2  1هندبال  1

 1آمادگي جسماني  2  1تنيس روي ميز  2

 1آمادگي جسماني  2  1بدمينتون  3

 1جسماني آمادگي  2  (ويژه پسران)  1كشتي  4

 1آمادگي جسماني  2  (ويژه دختران) 1فعاليت موزون  4

 رشد حركتي  2 يادگيري حركتي 5

 فيزيولوژي ورزشي  2 اصول و روش شناسي تمرين 6

 مباني مديريت  2 مديريت اماكن ورزشي 7

 آناتومي انسان  2 آنتروپومتري حركتي 8

 فيزيولوژي ورزشي  2 تغذيه ورزشي و كنترل وزن 9

 درس عمومي به انتخاب دانشجو 

 (F)ترم  ششم 
 نام درس رديف

 تعداد واحد
 توضیحات پیش نیاز

 عملي نظري

  -  2 مباني كارآفريني و اشتغال زايي ورزشي 1

2 
هاي مديريت اوقات فراغت و ورزش 

 تفريحي
  مباني مديريت  2

 2  كارورزي ورزش هاي انفرادي 3

گذراندن حداقل سه 

درس از دروس عملي 

انفرادي غير از دروس 

 پايه

 

  2 تربيت بدني مدارس 4
اصول برنامه ريزي آموزش 

 تربيت بدني
انتخاب يك 

درس با نظر 

 يادگيري حركتي  2 اختالالت رشد و يادگيري و ورزش 4 گروه

  1فوتسال / فوتبال 2  2فوتسال / فوتبال  5

  1واليبال  2  2واليبال  6

 درس عمومي به انتخاب دانشجو

 (G)ترم  هفتم 
 نام درس رديف

 تعداد واحد
 پیش نیاز

 عملي نظري

 مقدمات مكانيك حركت انسان  2 مقدمات بيومكانيك ورزشي 1

 رشد حركتي/ فيزيولوژي ورزشي  2 مباني استعداد يابي ورزش 2

3 
واتر پلو،نجات )ورزش هاي آبي

 ...(غريق،قايقراني،شيرجه
 2شنا  2 

 2  كارورزي ورزش هاي گروهي 4
گذراندن حداقل سه درس عملي از 

 دروس ورزش هاي گروهي

 1هندبال  2  2هندبال  5

6 

 
 زبان انگليسي عمومي  2 متون خارجي در علوم ورزشي

 عمومي باقيماندهاخذ دروس 

 

 (A)ترم  اول 
 نام درس رديف

 تعداد واحد
 همنیاز/ پیش نیاز

 عملي نظري

   2 مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش 1

   2 آمار  و رياضي در علوم ورزشي 2

   2 ايمني و بهداشت فردي در ورزش 3

 -  2 آناتومي انسان 4

  2  1آمادگي جسماني  5

  2  1دوميداني  6

 واحد درس  عمومي به انتخاب گروه و دانشجو  8تا سقف 

 

 

 (و بعد79هاي  ورودي)آباد  آزاد اسالمي واحد نجفبرنامه ترمي پيشنهادي كارشناسي پيوسته علوم ورزشيدانشگاه 
 

 (B)ترم  دوم 
 نام درس رديف

 تعداد واحد
 همنیاز/ پیش نیاز

 عملي نظري

 آناتومي انسان  2 ژي انسان فيزولو 1

 1آمادگي جسماني  2  2آمادگي جسماني  2

  2  1شنا  3

 آمار  و رياضي در علوم ورزشي  2 سنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي 4

 آناتومي انسان  2 حركت شناسي ورزشي 5

 آناتومي انسان  2 آسيب شناسي ورزشي 6

 -  2 تاريخ تربيت بدني و ورزش 7

 1آمادگي جسماني  2  1ژيمناستبك  8

-  2  1دوميداني  

 1دوميداني  2  2دو ميداني  9

 درس عمومي به انتخاب دانشجو

 

 

 

 

 

 (C)ترم  سوم 
 نام درس رديف

 تعداد واحد
 همنیاز/  پیش نیاز

 عملي نظري

 آناتومي انسان  2 مقدمات مكانيك حركت انسان 1

   2 مباني مديريت 2

 فيزيولوژي انسان  2 ورزشيفيزيولوژي  3

 آناتومي انسان  2 رشد حركتي 4

 مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش  2 مقدمات جامعه شناسي وورزش 5

 1ژيمناستبك  2  2ژيمناستيك  6

 1شنا  2  2شنا  7

 1آمادگي جسماني  2  1فوتسال / فوتبال 8

 1آمادگي جسماني  2  1واليبال  9

 1آمادگي جسماني  2  1بسكتبال  11

 درس عمومي به انتخاب دانشجو

 (E)ترم  پنجم  
 نام درس رديف

 تعداد واحد
 همنیاز/  پیش نیاز

 عملي نظري

 فيزيولوژي ورزشي  2 فعاليت بدني و تندرستي 1

 آناتومي انسان  2 حركات اصالحي 2

 يادگيري حركتي  2 مقدمات روان شناسي ورزش 3

 يادگيري حركتي  2 آموزش تربيت بدنياصول برنامه ريزي  4

 1آمادگي جسماني  2  ورزش ها و بازي هاي بومي و سنتي 5

6 
جودو،كاراته،تكواندو،موي )ورزشي رزمي

 ..(تاي،ووشو
 1آمادگي جسماني  2 

7 

 –ورزش جسمي 

پيالتس،يوگا،تاي )ذهني

 (چي،بادي،باالتس

 1آمادگي جسماني  2 

 2، شنا 2، ژيمناستيك 2دو ميداني  2  كارورزي ورزش هاي پايه 8

 اصول و روش شناسي تمرين 2  فيزيولوژي تمرين 

 درس عمومي به انتخاب دانشجو

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

 

 (و بعد 79ورودي) علوم ورزشي كارشناسي پيوسته ليست دروس

 (واحد 62)جدول دروس عمومي 

 نام درس
 تعداد واحد

 مالحظات نياز پيش
 عملي نظري

 --- --- - 2 (1)انديشه اسالمي

 --- (1)انديشه اسالمي - 2 (2)اسالميانديشه 

 (مباني و مفاهيم)اخالق اسالمي 

 يا

 (اخالق كاربردي)آيين زندگي 

2 - --- 
 يكي از اين دو درس

 .بايد انتخاب شود 

 تفسير موضوعي قرآن

 يا

 تفسير موضوعي نهج البالغه

2 - --- 
 يكي از اين دو درس 

 .بايد انتخاب شود

 تاريخ تحليلي صدر اسالم

 يا

 تاريخ امامت

2 - --- 
 درس  دويكي از اين 

 .بايد انتخاب شود

 --- --- - 2 انقالب اسالمي ايران

 --- --- - 3 فارسي عمومي

 --- --- - 3 عموميزبان 

 --- --- - 1 (ره)امام حضرت وصاياي ها و  انديشه

 .باشد مي 12نمره قبولي  --- - 1 آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم

 --- --- - 2 خانواده و جمعيت دانش

 --- --- - 2 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

 

 «نكات مهمي از آيين نامه آموزشي » 

 .استوس،الزامي در و همنياز پيش نيازرعايت آيین نامه آموزشي، 14ماده  4و 3 هايبه استناد بند
 .اخذ شود  Bبايستي پاس شود و سپس درس  Aاست، يعني درس   Bپيش نياز درس  Aدرس  :مثال براي پيش نياز

 . گرفته شود Bقبالً پاس نشده، بايستي همراه با   A، چنانچه  Bاست، يعني براي اخذ درس   Bهم نياز درس  Aدرس  :مثال براي همنياز
د و يا برابر مقررات در كالسهااي درس  كندر صورتي كه دانشجو از يك يا چند درس پيش نياز نمره قبولي كسب ن،آيین نامه آموزشي 23به استناد ماده 

، آن درس يا دروس را با درس يا دروس وابسته آموزشي مربوطه ده اما سرانجام آناا را حذف نموده باشد مي تواند با نظر گروهيا دروس پيشنياز شركت نمو

را حهذف نمايهد    اها آندر پايان تهرم  يا  و چنانچه نتواند در درس يا دروس پيشنياز نمره قبولي كسب كندولي انتخاب و بگذراند؛  يدر يكي از نيمسالااي بعد

 .نياز را انتخاب نمايد بايستي در نيمسال بعد حتماً درس پيش وليكنگردد مينحذف ( اعم از قبولي يا ردي)ه درس يا دروس وابسته نمر
اخهذ نمايهد؛     Bرا در ترم بعد همزمهان بها درس   Aتواند درس  الذكر مي فوق  32را انتخاب واحد داشته ولي پاس ننموده، طبق ماده  Aاست، دانشجو درس   Bپيش نياز درس  Aدرس :مثال

 . شود حذف نمي(چه قبولي و چه مردودي)  Bرا پاس نكرد نمره درس  Aوليكن اگر درس 

، حتي اگر در واحد درسي باقيمانده داشته باشد 32در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر ،آيین نامه آموزشي 19ماده  2به استناد تبصره 

باشهد در يهك    م قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشي مي تواند تمام واحدهاي درسي باقيمانده را ولو اينكه در بين آناا دروس پيشنياز وجود داشتهتر

 .نيمسال انتخاب و بگذراند

واحهد درسهي ديگهر مهي توانهد       42كارآموزيفقط وقتي دانشجو كارآموزي را انتخاب مي نمايد، بغير از دو واحد كارآموزي،آيین نامه  4-2بند به استناد 

( واحد كارآموزي 3+واحد درسي 33)واحد  32، در مورد دانشجويان ترم آخر دانشجو مي تواند مجموعاً ( واحد كارآموزي 3+ واحد درسي  42)اخذ كند 

 .اخذ نمايد

 .شود غيبت دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس در طول نيمسال موجب حذف آن درس مي ،آيین نامه آموزشي 32ماده به استناد 

باشد مشروط به حساب آمده و اجازه ندارد در ترم بعهد   43دانشجويي كه ميانگين نمراتش در يك نيمسال كمتر از  ،آيین نامه آموزشي 45ماده به استناد 

دانشجويي كه مشروط شده و در ترم بعد از مشروطي، مرخصي گرفته يا همه دروس را حذف نموده، در تهرم بعهد از   . نمايد واحد درسي انتخاب 42بيشتر از 

 .واحد انتخاب نمايد 42آن، مجاز نيست بيشتر از 

 .گردند شروط شوند، اخراجي تلقي ميكه در سه نيمسال متوالي يا چاار نيمسال متناوب م كارشناسي دانشجويان دوره،نامه آموزشي آيین 46ماده  به استناد

مورخ  356474/36به استناد بخشنامه شماره :مهم  نكته 

سازمان مركزي دانشگاه، دانشجويان ورودي  23/11/87

به بعد، در يك نیمسال تحصیلي فقط يك عنوان  1388

توانند  دروس معارف اسالمي را مياز ( دو واحد)درسي 

انتخاب نمايند؛ و در صورت ضرورت و با نظر مساعد گروه 

توانند  مي( واحد 4)معارف اسالمي حداكثر دو درس 

 .انتخاب نمايند

 تعداد واحد نوع درس

 22 عمومي

 26 پايه

 - اصلي

 92 تخصصي

 6+6 اختياري

 432 جمع واحدهاي دوره

 

 


