
(دانشگاه فرهنگیان )جدول دروس دوره کارشناسی آموزش تربیت بدنی گرایش متوسطه

جمغػملینظریجمغػملینظری

2.22.2(هثذا ٍ هعاد)(1)اًذيطِ اسالهیعوَهی10001ـ1

2.22.2(اخالق کارتزدی)آئیي سًذگیعوَهی10007ـ2

2.22.2فارسیعوَهی17054ـ3

2.22.2(تزای داًطجَياى ديپلن غیز تجزتی)سيست ضٌاسیپیص ًیاس17053ـ4

2.22.2اصَل ٍ هثاًی تزتیت تذًیپايِ ًظزی6130116ـ5

2.22.2آًاتَهی اًساًیپايِ ًظزی6130114ـ6

22.44.آهادگی جسواًیپايِ عولی6130213ـ7

1.22.44دٍ ٍ هیذاًی پايِ عولی6130211ـ8

22.44.تٌیس رٍی هیشاصلی عولی6130421ـ9

10

11

12

24  27جمع ساعت     جوع ٍاحذ

جمغػملینظری جمغػملینظری 

2.22.2(ًثَت ٍ اهاهت)(2)اًذيطِ اسالهیعوَهی10002ـ1

2.22.2اًقالب اسالهی ايزاىعوَهی10009ـ2

3.33.3ستاى خارجیعوَهی10028ـ3

2.22.2فیشيَلَصی اًساًیپايِ ًظزی461301146130113

2.22.2رياضیات پايِ ٍ هقذهات آهار تَصیفیپايِ ًظزی6130115ـ5

1.22.44ضٌا پايِ عولی661302136130212

2.22.44دٍ ٍ هیذاًی اصلی عولی761302116130417

1.22.44فَتثال اصلی عولی861302136130413

22.44.آهادگی حزکتیتخصصی عولی961302136132615

10

11

12

27جمع ساعت   جوع ٍاحذ

1 ترم

2 ترم

نوع درسکد درسپیش نیازردیف
ساػتواحد

ردیف

نام درس

نام درسنوع درسکد درس
ساػتواحد

پیش نیاز

18

19



(دانشگاه فرهنگیان )جدول دروس دوره کارشناسی آموزش تربیت بدنی گرایش متوسطه

ساػتواحدنام درسنوع درسکد درسپیش نیازردیف

جمغػملینظریجمغػملینظری

2.22.2تفسیز هَضَعی قزآىعوَهی10016ـ1

2.22.2تاريخ تحلیلی صذر اسالمعوَهی10014ـ2

2.22.2هقذهات هتاتَلیسن ٍ تغذيِپايِ ًظزی6130112ـ3

2.22.2رٍاًطٌاسی تزتیتیپايِ ًظزی6130117ـ4

2.22.2فیشيَلَصی ٍرسشاصلی ًظزی561301136130311

2.22.44ضٌا اصلی عولی661302126130418

2.22.44فَتثال اصلی عولی761304136130414

1.22.44تسکتثال اصلی عولی861302136130415

22.44.ايزٍتیکتخصصی عولی961302136132611

10

11

12

13

 26جمع ساعت  جوع ٍاحذ

جمغػملینظری جمغػملینظری 

2.22.2داًص خاًَادُ ٍ جوعیتعوَهی20061ـ1

2.22.2تاريخ فزٌّگ ٍ توذى اسالم  ٍ ايزاىعوَهی10013ـ2

2.22.2رضذ جسواًی ٍ حزکتیپايِ ًظزی6130111ـ3

2.22.2حزکت ضٌاسیاصلی ًظزی461301146130317

2.22.2سٌجص ٍ اًذاسُ گیزی در تزتیت تذًیاصلی ًظزی561301156130314

1.22.44صيوٌاستیک پايِ عولی661302136130214

1.22.44ٍالیثال اصلی عولی761302136130411

2.22.44تسکتثال اصلی عولی861304156130416

22.44.آهَسش فَتثالتخصصی عولی961304146132616

10

11

12

26جمع ساعت  جوع ٍاحذ

3 ترم

4 ترم

نام درسنوع درسکد درسپیش نیازردیف
ساػتواحد

18

18



(دانشگاه فرهنگیان )جدول دروس دوره کارشناسی آموزش تربیت بدنی گرایش متوسطه

جمغػملینظریجمغػملینظری

222.2يادگیزی ٍ کٌتزل حزکتیاصلی ًظزی6130313ـ1

2.22.44ٍالیثال اصلی عولی261304116130412

22.44.تذهیٌتَىاصلی عولی361302136130420

2.22.2تیَهکاًیک ٍرسضیتخصصی ًظزی461303176132512

2.22.2آسیة ضٌاسی ٍرسضیتخصصی ًظزی561301136132511

22.44.آهَسش تذًساسی ًَجَاًیتخصصی عولی661302136132623

22.44.آهَسش تسکتثالتخصصی عولی761304166132613

22.44.تاسی ّای تَهی ـ هحلیتخصصی عولی6132617ـ8

2.22.2(تزای داًطجَياى ديپلن اًساًی)هقذهات تیَهکاًیکپیص ًیاس961303176131519

10

11

12

2628جمع ساعت   جوع ٍاحذ

جمغػملینظری جمغػملینظری 

2.22.2هذيزيت رٍيذادّای ٍرسضیاصلی ًظزی6130315ـ1

2.22.2تغذيِ ٍرسضکاراىتخصصی ًظزی261301126132517

2.22.2رٍاًطٌاسی تزتیتی ٍرسضیتخصصی ًظزی361301176132513

2.22.2فیشيَلَصی ٍرسش ًَجَاًیتخصصی ًظزی461303116132515

1.22.44ٌّذتال اصلی عولی561302136130419

22.44.آهَسش تذهیٌتَى ًَجَاًیتخصصی عولی661304206132620

22.44.آهَسش ٍالیثال تخصصی عولی761304126132612

22.44.آهَسش تٌیس رٍی هیش ًَجَاًیتخصصی عولی861304216132621

22.44.ٍرسش ّای رسهیتخصصی عولی961302136132624

10

11

12

28جمع ساعت   جوع ٍاحذ

ردیف

5 ترم

6 ترم

نام درسنوع درسکد درسپیش نیازردیف
ساػتواحد

نام درس
ساػتواحد

18

18

نوع درسکد درسپیش نیاز



(دانشگاه فرهنگیان )جدول دروس دوره کارشناسی آموزش تربیت بدنی گرایش متوسطه

7 ترم

جمغػملینظریجمغػملینظری

2.22.2حزکات اصالحیاصلی ًظزی161301146130312

2.22.2الگَّا ٍ رٍش ّای تذريس تزتیت تذًی در دٍرُ هتَسطِتخصصی ًظزی261325136132514

2.22.2حقَق ٍرسضیتخصصی ًظزی361303156132518

22.44.اًتخاتیتخصصی عولیــ4

22.44.اًتخاتیتخصصی عولیــ5

22.44.آهَسش ٌّذتال ّفت ًفزُتخصصی عولی661304196132614

22.44.آهَسش ضٌای ًَجَاًیتخصصی عولی761304186132619

22.44.آهَسش دٍ ٍ هیذاًی ًَجَاًیتخصصی عولی861304176132618

9

10

11

12

 26جمع ساعت   جوع ٍاحذ

جمغػملینظری جمغػملینظری 

2.22.2هتَى خارجی تخصصیاصلی ًظزی6130316ـ1

2.22.2اًتخاتیتخصصی ًظزیــ2

2.22.2تزًاهِ ريشی درسی تزتیت تذًی تزای ًَجَاًاىتخصصی ًظزی361325146132516

22.88.کارآهَسی در دٍرُ هتَسطِتخصصی عولی461325146132625

22.44.آهَسش صيوٌاستیک ًَجَاًیتخصصی عولی561302146132622

22.44.اًتخاتیتخصصی عولیــ6

7

8

9

10

11

12

22جمع ساعت   جوع ٍاحذ

ساػت واحد

16

نام درسنوع درسکد درسپیش نیازردیف

12

8 ترم

نام درسنوع درسکد درسپیش نیازردیف
ساػتواحد


