سرفصل دروس کارشناسی نا پیوسته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی قابل اجرا از نیم سال دوم 39-39
ترم 1

ترم2

ترم3

ترم 4

استعداد یابی در ورزش
(جبرانی)2واحدنظری

کاربرد آمار توصیفی در تربیت
بدنی2واحد نظری

تربیت بدنی و ورزش تطبیقی 2واحد نظری

فعالیت بدنی و تندرستی2واحد
نظری

رشد و تکامل حرکتی(جبرانی)
2واحدنظری

اصول و فلسفه تربیت
بدنی2واحد نظری

مدیریت فضا و اماکن ورزشی2واحد نظری

نظارت و ارزشیابی در مدیریت
ورزشی2واحد نظری

بیومکانیک و حرکت
درمانی(جبرانی) 2واحدنظری

زبان تخصصی2واحد نظری

مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در
تربیت بدنی2واحد نظری

شیوه بازار یابی و مشارکت دادن
بخش خصوصی در تربیت
بدنی2واحد نظری

فیزیولوژی ورزشی ( )2جبرانی 2
واحد نظری

حقوق ورزشی2واحد نظری

تاریخ تربیت بدنی ایران2واحد نظری

مدیریت ورزش های هوای آزاد2واحد
نظری عملی

مدیریت عمومی2واحدنظری

کاربرد کامپیوتر در مدیریت-1
2واحد نظری عملی

کارورزی در مدیریت ورزشی2-واحد نظری
عملی

مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی
2واحد نظری

مبانی روانشناسی
ورزش2واحدنظری

علم تمرین2واحد نظری

مبانی مدیریت و رفتار سازمانی2واحد نظری

ژیمناستیک2واحد عملی

آمادگی جسمانی  2واحد عملی

والیبال 2واحد عملی

تنیس روی میز 2واحد عملی

هندبال 2واحد عملی

دو و میدانی 2واحد عملی

بدمینتون 2واحد عملی

کشتی برادران 2واحد عملی
بسکتبال خو اهران 2واحد عملی

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسالم-
2واحدنظری

ارتباطات عمومی در ورزش
2واحدنظری

شنا 2واحد عملی

فوتبال برادران 2واحد عملی
ورزش تخصصی خواهران 2واحد عملی

تفسیر موضوعی قرآن2-واحدنظری

اندیشه اسالمی2-2واحدنظری

انقالب اسالمی و ریشه های آن-
2واحدنظری

تاریخ اسالم2-واحدنظری

کمک های اولیه در ورزش(جبرانی)
2واحدنظری

دانشجویانی که درس روخوانی قرآن و وصیت امام(ره) و دانش و جمعیت خانواده را در مقطع کاردانی نگذرانده باشند در این مقطع باید بگذرانند..
دانشجویان باید 01واحد دروس معارف بگذرانند.

دانشجویان باید  01واحد دروس پایه بگذرانند.دانشجویان باید  99واحد دروس تخصصی نظری بگذرانند.

دانشجویان باید  90واحد دروس تخصصی عملی بگذرانند.دانشجویان غیر مرتبط و همچنین کاردانی پیوسته باید  8واحد دروس جبرانی بگذرانند.
دانشجویانی که مقطع قبلی انها کاردانی ناپیوسته تربیت بدنی می باشند از دروس جبرانی معاف هستند.
دروس امادگی جسمانی-والیبال-بدمینتون -تنیس-ورزش تخصصی خواهران -بسکتبال خواهران -علم تمرین -تربیت بدنی و ورزش تطبیقی –
فعالیت بدنی و تندرستی -کارورزی در مدیریت ورزشی -ارتباطات عمومی در ورزش -با نظر گروه تربیت بدنی قابل تغییر و جایگزینی هستند .
لیسیت دروس تغییر یافته کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی
ردیف

نام درس فعلی

نام درس جدید(جایگزین)

نوع واحد

1

دو و میدانی2

آمادگی جسمانی

 2واحد عملی

2

دو و میدانی3

بدمینتون

 2واحد عملی

3

شنا2

تنیس روی میز

 2واحد عملی

4

ژیمناستیک2

والیبال

 2واحد عملی

5

کاربرد کامپیوتر در مدیریت2

کارورزی در مدیریت ورزشی

 2واحد عملی –
نظری()1+1

6

سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروان های ورزشی

فعالیت بدنی و تندرستی

 2واحد نظری

7

زبان تخصصی2

تربیت بدنی و ورزش تطبیقی

 2واحد نظری

8

روابط عمومی و بین الملل

ارتباطات عمومی در ورزش

 2واحد نظری

9

ساختار و ضوابط انواع سازمان های ورزشی

علم تمرین

 2واحد نظری

11

فوتبال دختران

ورزش تخصصی خواهر

 2واحد عملی

11

کشتی دختران

بسکتبال خواهر

دانشجویانی که هر کدام از دروس فعلی را گذرانده باشند نیازی به گذراندن دروس جایگزین ندارند.

 2واحد عملی

توضیحات

