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1 
ناتومي حركتيآمباني   

×      )153(  
- 9 

 فيزيولوژي انساني

×      )156(  
- 19 

 متون خارجي در علوم ورزشي

×      )158(  
6 29 

 فعاليت بدني و تندرستي

 ×      )160(  
9 

2 
 اصول،فلسفه و تاريخ تربيت بدني

×      )152(  
- 10 

 كمك هاي اوليه

×      )159(  
1,9 20 

  1فيزيولوژي ورزش 

Ω      )176(  
9 30 

ريزي آموزش تربيت بدنياصول برنامه  

Ω      )181(  
13 

3 
 آمار توصيفي

×      )157(  
- 11 

 رشد حركتي

 Ω      )178(  
1 21 

سيستم اطالعاتي و تكنولوژي در 

ITورزش     

Ω      )183(  

- 31 
 استعداديابي در ورزش

 Ω      )182(  
20 

4 
  1دووميداني 

α      )155(  
- 12 

 حركت شناسي

 Ω      )177(  
1 22 

ي گيري در تربيت بدنسنجش و اندازه

Ω      )175(  
3 32 

 متون خارجي در مباني علوم

زيستي ورزش   

β      )193(  

19 

5 
1مادگي جسمانيآ  

 α      )154(  
- 13 

 يادگيري حركتي

 Ω      )179(  
11 23 

 آنتروپومتري حركتي

β      )196(  
12 33 

 بيومكانيك ورزشي

β      )197(  
12 

6 
عموميخارجي زبان   

&      )153(  
- 14 

  1روي ميز تنيس 

α      )171(  
4 24 

  1فوتبال 

α      )167(  
4 34 

  1ژيمناستيك

α      )165(  
4 

7 
 تفسير موضوعي قرآن

&      )153(  
- 15 

  2آمادگي جسماني 

α      )161(  
4 25 

1بسكتبال   

 α      )169(  
4 35 

  1واليبال 

α      )168(  
4 

8 
 فارسي عمومي

&      )153(  
- 16 

2دووميداني   

 α      )164(  
4 26 

2 شنا  

 α      )163(  
17 36 

2بسكتبال   

∑      )187(  
25 

   17 
  1 شنا

α      )162(  
- 27 

2تنيس روي ميز   

∑      )191(  
14 37 

2فوتبال   

∑      )185(  
24 

   18 
 اخالق اسالمي 

&      )153(  
- 28 

1انديشه اسالمي   

&      )153(  
- 38 

2انديشه اسالمي   

&      )153(  
- 
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    20202020    دروس عموميدروس عموميدروس عموميدروس عمومي    &

    14141414    دروس پايه نظريدروس پايه نظريدروس پايه نظريدروس پايه نظري    ××××

α    30303030    دروس پايه عمليدروس پايه عمليدروس پايه عمليدروس پايه عملي    

Ω    20202020    دروس اصلي نظريدروس اصلي نظريدروس اصلي نظريدروس اصلي نظري    

    16161616    دروس اصلي عمليدروس اصلي عمليدروس اصلي عمليدروس اصلي عملي    ∑

β    
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    علوم زيستيعلوم زيستيعلوم زيستيعلوم زيستي
20202020    

    6666    دروس انتخابي عمليدروس انتخابي عمليدروس انتخابي عمليدروس انتخابي عملي    ≠

    6666    دروس انتخابي نظريدروس انتخابي نظريدروس انتخابي نظريدروس انتخابي نظري    $
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جركات اصالحي و درماني  39

β      )199(  

 ركيب بدن و كنترل وزنت 49 12

Ω       )180(  

هاي آزمايشگاهي در علوم ورزشتكنيك 57 20  

β      )202(  

20 -

39 -13  

 آسيب شناسي ورزشي 40

β      )198(  

 نجات غريق 50 12

∑      )192(  

 فيزيولوژي ورزشي كودكان  58 26

β      )200(  

20 

 بيوشيمي و تغذيه ورزشي 41

 β      )194(  

فال 51 20  يادگيري و كنترل حركتي 59  الف 44  )188(   پسران، )2(كشتي  

 $      )220 (  

13 

دختران) 2(فعاليتهاي موزون  -ب  ب51  

∑      ) 218(  

  ب 44

روش تحقيق در تربيت  42

)Ω      )184  بدني  

 بهداشت ورزشي 52 22

$      )219 (  

هاي حركتياصول ارزيابي مهارت 60 -  

β       )195(  

22 

فيزيولوژي ورزشي در گروههاي  43

  )223(      $ خاص

  1هندبال  53 20

α      )170(  

 اصول و روش شناسي تمرين 61 4

 β      )201(  

20 

1بدمينتون  54   4  )173(پسران، )1(كشتي  الف  44  

α      )172(  

 كوهنوردي 62 4

≠      )214(  

4 

دختران) 1(فعاليتهاي موزون   44 ب  

α      )174(  

34   

2ژيمناستيك 45  

α      )166(  

 انقالب اسالمي 55 34

&       )153(  

 فوتسال 63 -

≠      )217(  

15 

2واليبال  46  

∑      )186(  

2هندبال  64   56 35  

∑      )189(  

53 

 شنا تخصصي 47

≠      )213(  

  2بدمينتون  65    26

∑      )190(  

54 

يل صدراسالمتاريخ تحل 48  

&      )153(  

 دانش خانواده  66    -

&      )    (  

- 
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