
  دانشگاه پیام نور

  فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی گرایشارشد رشته فیزیولوژي ورزشی  یبرنامه ارائه دروس کارشناس

   و بعد از آن 94-95مخصوص ورودي هاي 

 98-99سال تحصیلی 

 
 

  معاونت آموزشی

  121529 کد رشته :

  ترم اول

 نام درس کد درس  ردیف
واحد 

 نظري

واحد 

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

 پایه      2 آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی  1215288  1

 ویِژه فعالیت  فیزیولوژي انسان پیشرفته  1215287  2

  ورزشی

2      

 پایه

مقدمه اي بر ارزیابی و برنامه ریزي   1215319  3

 فعالیت بدنی

2      

 تخصصی

 تخصصی      2 اپیدمیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی  1215289  4

 *جبرانی اجباري    1  1 رایانه پیشرفته   1215324  5

      10  جمع واحد

  .گذراندن این درس براي کلیه دانشجویان الزامی می باشد  *

  ترم دوم 

 نام درس کد درس  ردیف
واحد 

 نظري

واحد 

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

 تخصصی     2 تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی  1215320  1

    2 فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی  1215321  2

فیزیولوژي انسان 

پیشرفته ویژه فعالیت 

 ورزشی

 تخصصی

 پایه      2 روش تحقیق در علوم ورزشی  1215290  3

4  1215322  
اصول طراحی و برنامه ریزي فعالیت 

 بدنی
2    

مقدمه اي بر ارزیابی و 

برنامه ریزي فعالیت 

 بدنی

 انتخابی

5  1215323  
آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی 

 بدنی
 تخصصی   2  

      10  جمع واحد

  



  دانشگاه پیام نور

  فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی گرایشارشد رشته فیزیولوژي ورزشی  یبرنامه ارائه دروس کارشناس

   و بعد از آن 94-95مخصوص ورودي هاي 

 98-99سال تحصیلی 

 
 

  معاونت آموزشی

  

  ترم سوم

 نام درس کد درس  ردیف
واحد 

 نظري

واحد 

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

1  1215417  
سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و 

 تندرستی
2    

روش تحقیق در علوم 

 ورزشی
 سمینار

2  1215418  
فیزیولوژي فعالیت بدنی کودکان و 

 نوجوانان
2    

فیزیولوژي فعالیت بدنی 

 و تندرستی
 تخصصی

 * جبرانی اجباري      2 زبان تخصصی  1215326  3

4  1215419  
تکنیکهاي میدانی و آزمایشگاهی 

 پیشرفته
  2  

آزمون، تجویز و 

 نظارت بر آمادگی بدنی
 انتخابی

 انتخابی -     2 ابعاد روانی فعالیت بدنی  1215420  5

      10  جمع واحد

  .گذراندن این درس براي کلیه دانشجویان الزامی می باشد  *

  

  ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه پژوهش محور)

 نام درس کد درس  ردیف
واحد 

 نظري

 واحد

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

 پایان نامه     6 پایان نامه  1111297  1

      6  جمع واحد

  

  

  

  

  

  



  دانشگاه پیام نور

  فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی گرایشارشد رشته فیزیولوژي ورزشی  یبرنامه ارائه دروس کارشناس

   و بعد از آن 94-95مخصوص ورودي هاي 

 98-99سال تحصیلی 

 
 

  معاونت آموزشی

  

  ترم چهارم ( مخصوص دانشجویان شیوه آموزش محور )

 نام درس کد درس  ردیف
واحد 

 نظري

واحد 

 عملی
 نوع درس پیش نیاز

  

1  
  2 سمینار (تحقیق و تتبع نظري) *  1215421

. روش تحقیق در 1

  علوم ورزشی

. بعد از گذراندن کلیه 2

 دروس جبرانی مربوطه

 سمینار

2  1215422  
استرس محیطی در فیزیولوژي فعالیت 

 بدنی
2  

فیزیولوژي فعالیت بدنی 

 و تندرستی
 انتخابی

3  1215423  
فعالیت بدنی و پیش گیري از بیماریهاي 

 مزمن و ناتوانی ها
2  

فیزیولوژي فعالیت بدنی 

 کودکان و نوجوانان
 انتخابی

      6  جمع واحد

  درس سمینار (تحقیق و تتبع نظري) با رعایت پیش نیازها می تواند در ترم سوم یا چهارم ، اخذ و گذرانده شود. *

  

  شیوه هاي پژوهش محور و آموزش محور)دانشجویان دروس جبرانی (براي کلیه 

 نام درس کد درس  ردیف
واحد 

 نظري

واحد 

 عملی
 پیش نیاز

  2  1جسمانی آمادگی   1215001  1

  2  1شنا   1215023  2
   2 1فیزیولوژي ورزشی   1215015  3
   2 تغذیه و ورزش  1215004  4

    2 زبان تخصصی*   1215326  5
  1  1 رایانه پیشرفته  *  1215324  6

 
    12  جمع واحد

  و در مجموع واحدها و معدل محاسبه نمی شود. باشدس براي کلیه دانشجویان الزامی می وگذراندن این در *    

  : براي رشته هاي غیرهمنام، تشخیص نهایی در کم شدن تعداد واحدها به عهده مدیر گروه می باشد. 1تذکر 



  دانشگاه پیام نور

  فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی گرایشارشد رشته فیزیولوژي ورزشی  یبرنامه ارائه دروس کارشناس

   و بعد از آن 94-95مخصوص ورودي هاي 

 98-99سال تحصیلی 

 
 

  معاونت آموزشی

  

  

د. ندارن "فتهیانه پیشررا"و  "زبان تخصصی": دانشجویان با مدرك کارشناسی تربیت بدنی نیازي به گذراندن دروس جبرانی بجز دروس  2تذکر 

وق بنا به فبرانی جسایر دانشجویان با مدرك کارشناسی غیر تربیت بدنی در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی ملزم به گذراندن دروس 

  تشخیص مدیرگروه استان می باشند.

 


