
  برنامه درسي دووجهي رشته علوم ورزشي
  علوم ورزشي بسته آموزشي فرعي رشتهجدول دروس  - الف

  عملي  نظري  شماره درس  تعداد واحد  نوع درس  نام درس  رديف
  4501019  2  -  پايه  1آمادگي جسماني  1
  4501085  2  -  پايه  1دووميداني  2
  4501162  -  2  تخصصي  فيزيولوژي ورزشي  3
  4501748  -  2  تخصصي  كارآفريني و اشتغال زايي ورزشيمباني   4
  4501078  -  2  تخصصي  حركات اصالحي  5
  4501227  -  2  تخصصي  يادگيري حركتي  6
  4501556  -  2  تخصصي  اصول و روش شناسي تمرين  7
  4501529  -  2  تخصصي  اصول و برنامه ريزي آموزش تربيت بدني   8
  4501458  -  2  تخصصي  تفريحيمديريت اوقات فراغت و ورزشهاي   9

  واحد 18جمع كل   4  14    جمع واحدها
  

  :توضيحات 

از اين  از نيمسال سوم و بعد، با رعايت كامل مقررات آموزشي مي توانند، دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه تهران كارشناسي دوره وجهي دو درسي برنامه ي نامه آئينبر اساس  -1
  .بهره مند شوند برنامه درسي

علوم ورزشي انتخاب شدند كه هر يك از  رشته فرعي بسته آموزشيواحد از دروس عملي و نظري فوق به عنوان دروس پيشنهادي  18بر اساس آئين نامه برنامه درسي دووجهي، تعداد  -2
شناخته  اصلي رشته آموخته دانش فرعي، آموزشي بسته و اصلي رشته واحدهاي كليه گذراندن دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه تهران بر اساس شرايط اعالم شده در آئين نامه، با

 .خواهد شد صادر آنها براي دانشگاه آموزشي خدمات مديركل امضاي با نيز فرعي آموزشي بسته گواهي و شد دنخواه

  



  

  باشند ها مي فرعي ساير رشتهجدول دروس حذف شده دانشجويان دوره كارشناسي رشته علوم ورزشي كه مايل به گذراندن بسته آموزش  -ب

  عملي  نظري  شماره درس  تعداد واحد  نوع درس  نام درس  رديف
  4501696  -  2  پايه  ايمني و بهداشت فردي در ورزش  1
  4501728  -  2  تخصصي  مقدمات جامعه شناسي ورزشي   2
  4501718  -  2  تخصصي  تاريخ تربيت بدني و ورزش  3
  -  -  6  اختياري   -  4
  -  6  -  اختياري   -  5

  واحد 18جمع كل   6  12    جمع واحدها
  

  :توضيحات 

از  با رعايت كامل مقررات آموزشي مي توانند ،از نيمسال سوم و بعد رشته علوم ورزشي، دانشجويان مقطع كارشناسي كارشناسي دوره وجهي دو درسي برنامه ي نامه بر اساس آئين -1
  .بهره مند شوند ساير رشته هاي دانشگاه تهران برنامه درسي

حذف شده دانشجويان دوره كارشناسي رشته علوم ورزشي كه واحد از دروس عملي و نظري فوق به عنوان دروس پيشنهادي  18تعداد ، آئين نامه برنامه درسي دووجهيبر اساس  -2
بر اساس شرايط اعالم  رشته علوم ورزشيانتخاب شدند كه هر يك از دانشجويان مقطع كارشناسي  باشند، مي هاي دانشگاه تهران مايل به گذراندن بسته آموزش فرعي ساير رشته

 نيز فرعي آموزشي بسته گواهي و شد دنشناخته خواه اصلي رشته آموخته دانش ،)رشته انتخابي(فرعي آموزشي بسته و )علوم ورزشي(اصلي رشته واحدهاي كليه گذراندن بانامه، آئين شده در 
 .خواهد شد صادر آنها براي دانشگاه آموزشي خدمات مديركل امضاي با


