
 

 بسمه تعالی

 

 ایوانکی دانشگاه

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 (1111)کد رشته  کاردانیمقطع رشته تربیت بدنی  ترمیکبرنامه 

 نیمسال اول

 هم نیاز(-)پیش نیازتوضیحات عملی نظری کد درس نام درس

   2 52023 آناتومی انسانی

   2 52023 تربیت بدنیاصول و مبانی 

   2 52050 شیمی

   2 52013 اصول مربیگری

   2 52003 فارسی عمومی

   2 1001 1اندیشه اسالمی 

  2  52021 آمادگی جسمانی 

 آمادگی جسمانی 2  52023  دوومیدانی

   13  جمع واحد نیمسال

 نیمسال دوم

 هم نیاز(-توضیحات)پیش نیاز عملی نظری کد درس نام درس

 آناتومی انسانی  2 52011 حرکت شناسی
   2 52001 روانشناسی تربیتی

   2 52003 تولید و کاربرد مواد آموزشی در ورزش

   2 52021 های ورزشی قوانین و مقررات و تحلیل رشته

   2 52023 یفیزیولوژی انسان

   2 52051 فیزیک 

   2 52052 زبان عمومی

 1اندیشه اسالمی   2 1023 2اندیشه اسالمی 
  2  52001 شنا

  2  52003 1های رشته ورزشی اختصاصی مهارت 

   20  جمع واحد نیمسال

 

 

 

 



 

 

 نیمسال سوم

 هم نیاز(-توضیحات)پیش نیاز عملی نظری کد درس نام درس

 فیزیولوژی انسانی - آناتومی انسانی  2 52002 فیزیولوژی ورزشی 
   2 52053 حقوق ورزشی

   2 52001 سازمان و تشکیالت در تربیت بدنی

 حرکت شناسی  2 52003 آسیب شناسی ورزشی

   2 52022 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

 فیزیولوژی انسانی - آناتومی انسانی  2 52012 یادگیری حرکتی

   2 52011 یبهداشت ورزش

   2 1005 اخالق اسالمی

  2  52010  ژیمناستیک

 1های رشته ورزشی اختصاصی مهارت  2  52015 2مهارت های رشته ورزشی اختصاصی

    20  جمع واحد نیمسال

 نیمسال چهارم

 هم نیاز(-توضیحات)پیش نیاز عملی نظری کد درس نام درس

 حرکت شناسی  2 52013 اصالحی و ورزش های حرکات
   2 52053 روانشناسی عمومی

 فیزیولوژی ورزشی  - شیمی  2 52005 تغذیه ورزشی

   2 52011 معلولینتربیت بدنی و ورزش 

   2 52025 زبان تخصصی

   2 52051 تاریخ تربیت بدنی

  2  52013 کارورزی

 فیزیک  - حرکت شناسی  2 52013 آشنایی با مقدمات بیو مکانیک

 2-1مهارت های رشته ورزشی اختصاصی  2  52020 5مهارت های رشته ورزشی اختصاصی

   2 52053 مدیریت و طرزو اجرای مسابقات ورزشی

   20  جمع واحد نیمسال

 


