
1 
 

 

 جمهوری اسالمی اریان 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 یرزیی آموزش عال شورای گسترش و ربانهم

 

 ربانهم ردسی رشته

 ورزشی علوم

Sport Sciences 

 پیوستهنا کارشناسی مقطع

 
 

 

 

 اجتماعیگروه  علوم 
صصی کارگروه   علوم ورزشی تخ

 





1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 فصل اول
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 مقدمه الف( 

ترين عبارت در زمینه علم مربوط به ورزش که با اسامی    شده  علوم ورزشی به عنوان شناخته   تربیت بدنی و

رشته بین  ديگري همچون حرکت شناسی، علوم حرکتی، علوم حرکتی و ورزش نیز معرفی شده است، يک  

ن  با توسعه ايرشته اي محسوب می شود که از علوم مختلف در جهت کمک به ارتقاء ورزش بهره می گیرد.  

رشته در سال هاي متمادي، اکنون اين باور وجود دارد که اين رشته جامعیت الزم را دارد و بر همین اساس  

بیان بهتر و روشنی از محتواي آن را به جامعه  براي اين رشته جايگزين واژه قبلی شد تا    "علوم ورزشی"واژه  

ست که موضوع حرکت را محور اصلی خود  در حقیقت رشته علوم ورزشی از جمله نظام هاي علمی اارائه دهد.  

زيستی،  سمانی،  قرار داده و با اين محوريت به آموزش و پرورش در رابطه با ابعاد وجودي انسان در زمینه هاي ج

هدف از تاسیس اين رشته، تربیت    ،پردازد. بنابراينمی    و ...  جامعه شناختی  علوم مهندسی، روان شناختی،

افرادي کارآمد است که با نوآوري در زمینه هاي مختلف آموزشی، پژوهشی، برنامه ريزي و اجرا، راهنمايی و  

دارند. اين اهداف کلی  شته علوم ورزشی گام هاي مؤثري برنظارت در پیشرفت و گسترش مرزهاي دانش در ر

سال اولیه    3يا    2اکثر دانشگاه هاي دنیا، به اين رشته حداقل در ويژه رشته علوم ورزشی باعث شده است در  

را منوط به مقاطع  در مقطع کارشناسی به عنوان يک رشته واحد نگريسته شود و تخصص جانبی در اين رشته  

و آشنايی با    علمتقويت مباحث اصولی و پايه آن  عالوه، الزمه پايه ريزي محکم هر علمی،  به  .  باالتر نموده اند 

از اين رو، علوم ورزشی در دوره کارشناسی فقط با يک رشته و يک گرايش  جوانب آن در دوره کارشناسی است.  

 تدوين شده است که اطالعات مفصل آن در ادامه ارائه شده است.

 هدفب( 

آمادگی جسمانی عمومی و    انش عمومی در علوم ورزشی و ارتقاي مبانی و د  آشنايی دانشجويان با اصول،  

هاي حرکتی اصلی در رشته هاي ورزشی پايه و تخصصی و همچنین آمادگی براي ورود به  يادگیري مهارت

 دوره هاي تخصصی دانشگاهی و غیر دانشگاهی جهت نزديک شدن به بازار کار 

 ضرورت و   اهمیت پ(

افراد  از  از دو جنبه کلی، طیف وسیعی  از  گیرددر برمی جامعه را    ورزش  اول،  قهرمانی است که    بعد . جنبه 

در سطح ملی و بین المللی  ورزشکاران با هدف مدال آوري به رقابت می پردازند و موفق شدن در اين زمینه  

،  عی، مديريتی و ... است. جنبه دوم به کار گرفتن کلیه امکانات و قابلیت هاي جسمانی، روانی، اجتمامستلزم  

است که تقريبا تمام افراد از اين جنبه با ورزش کردن و به بیان بهتر با تحرک داشتن، سر  آن  همگانی    بعد از  

  . ارتباط داردو کار دارند. جنبه دوم، چه بسا می تواند مهم تر از جنبه اول باشد چون مستقیم با سالمت انسان  

بنابراين،    .منحصر به فرد دانست  يد ه نوعی با آن سرو کار دارند باورزش را از اين نظر که تقريبا تمامی افراد ب 

ورزش براي اهداف مختلف، در    علم ورزش يک ضرورت انکارناپذير در جهت تعالی انسان است. بهره گیري از

   می تواند به افراد کمک کند.  گوناگونکه اين علم با ابعاد  گرو اشراف داشتن به اين علم و توسعه آن است

 واحدهای درسی ت( تعداد و نوع  

سال است و نظام آموزشی آن مطابق آيین نامه شوراي عالی برنامه ريزي    2  ناپیوسته  کارشناسیطول دوره  

طول  قات و فناوري است. دروس اين دوره، ترکیبی از دروس نظري و عملی می باشد.  درسی وزارت علوم، تحقی
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و کارورزي    ساعت  32ی  عمل  ساعت،  16امل و مدت هر واحد نظري  هفته آموزشی ک  16هر نیم سال تحصیلی  

واحد به    72ورزشی،    علوم رشتۀ    ناپیوسته   کارشناسیتعداد کل واحدهاي درسی دورۀ    می باشد.  ساعت  64

 می باشد: 1 جدول شرح 

 ورزشی  علومرشته   ناپیوسته کارشناسی. دروس دوره 1 جدول

 تعداد واحد  دروس 

 10 * دروس عمومی

 دروس پایه 
 10 نظری 

 8 عملی 

 تخصصی دروس  
 17 نظری 

 19 عملی 

 دروس انتخابی 
 4 نظری 

 4 عملی 

 72 جمع 

 * دروس عمومی برابر ابالغیه هاي وزارت متبوع اجرا می شود.

 

 و شایستگی دانش آموختگان  توانایی ، نقشث( 

  شده   طراحی  زير  موضوعات  در  دانشجويان  سازي  توانمند   هدف   با  ورزشی  علوم  ناپیوسته  کارشناسی  دروس 

 :است

  ورزش   اهداف  با  ورزشی  فعالیت  و  تمرين  نظارت  و  ارزيابی  طراحی،  هاي  زمینه  در   ورزش   عمومی  کارشناس  •

 همگانی 

  مربیگري،   تخصصی  هاي  دوره  به  ورود  براي  ورزشی  علوم  گوناگون  هاي  حوزه  در  عمومی  دانش  داشتن •

 ...  و ايرسانه  هايمهارت  داري، باشگاه معلمی،

  مديريت   ورزشی،  مشاوره   زمینه   در   غیردولتی   و  دولتی   نهادهاي   و   ها  سازمان  در   ورزش   عمومی  کارشناس  •

    تفريحی  ورزشی  رويدادهاي  برگزاري  و  ورزشی

 و ضوابط ورود به دوره  شرایطج( 

بر اساس ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور می توانند با شرکت    ،دورهکلیه متقاضیان واجد شرايط ورود به  

  نمايند. تحصیل کسب امتیاز الزم در اين دوره    آزمون دوره کارشناسی ناپیوستهدر 
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 جدول عناوین و مشخصات دروس  
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 )پایه(  عنوان و مشخصات دروس. 1-2جدول 

 عنوان درس ردیف 
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 پیش نیاز / هم نیاز 

 عملی  -نظری   عملی  نظری 

     32 16 2 مدیریت ورزشی   .1

     32 16 2 در ورزش  (HSEمحیط زیست ) و بهداشت   ایمنی،  .2

 * آناتومی دوره کاردانی    32 16 2 تکمیلی  آناتومی انسان  .3

 ی لیآناتومی انسان تکم    32 16 2 ورزشی  کت شناسی حر  .4

    32 16 2 تکمیلی  فیزیولوژی ورزشی  .5
فیزيولوژي ورزشی دوره 

 * کاردانی

 میدانی دوره کاردانی دو و     64  32 2 دو  و  میدانی تکمیلی   .6

 ژيمناستیک دوره کاردانی*    64  32 2 ژیمناستیك تکمیلی   .7

 دوره کاردانی*  شنا   64  32 2 شنا تکمیلی   .8

   64  32 2 تکمیلی آمادگی جسمانی   .9
دوره   آمادگی جسمانی

 کاردانی* 

واحد درسی با عنوان مشابه آن را گذرانده    2قابل اخذ توسط دانشجو است که در مقطع کاردانی، حداقل  هر يک از دروسی که واژه »تکمیلی« دارند در صورتی    نکته مهم:

 را به عنوان دروس جبرانی بايد بگذراند. باشد. در غیر اينصورت، پیش نیاز اين دروس 
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 )تخصصی( . عنوان و مشخصات دروس 2-2جدول 
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 پیش نیاز / هم نیاز 

 عملی  -نظری   عملی  نظری 

     32 16 2 سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی   .1

     32 16 2 بیومکانیك ورزشی   .2

 آناتومی انسان تکمیلی     32 16 2 آسیب شناسی ورزشی   .3

 آناتومی انسان تکمیلی     32 16 2 اصالحی  تمرینات   .4

 آناتومی انسان تکمیلی     32 16 2 حرکتی و یادگیری  رشد  .5

 تکمیلی فیزيولوژي ورزشی    32 16 2 تغذیه ورزشی و کنترل وزن   .6

     32 16 2 متون خارجی در علوم ورزشی   .7

 تکمیلی فیزيولوژي ورزشی    32 16 2 اصول و روش شناسی تمرین   .8

  48   24 2 آزمایشگاه علوم ورزشی   .9
 تکمیلی،  ورزشی ورزشی،فیزيولوژي بیومکانیک

 يادگیري حرکتیرشد و  اصالحی،  تمرينات

   64  32 2 فوتبال / فوتسال تکمیلی   .10
 ، تکمیلی آمادگی جسمانی 

 فوتبال / فوتسال دوره کاردانی * 

   64  32 2 تکمیلیوالیبال   .11
 ، تکمیلی آمادگی جسمانی 

 دوره کاردانی * والیبال 

   64  32 2 بسکتبال تکمیلی   .12
 ، تکمیلی آمادگی جسمانی 

 دوره کاردانی * بسکتبال 

   64  32 2 هندبال تکمیلی   .13
 ، تکمیلی آمادگی جسمانی 

 دوره کاردانی * هندبال 
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 پیش نیاز / هم نیاز 

 عملی  -نظری   عملی  نظری 

   64  32 2 تنیس روی میز تکمیلی   .14
 ، تکمیلی آمادگی جسمانی 

 دوره کاردانی * تنیس روي میز 

   64  32 2 بدمینتون تکمیلی  .15
 ، تکمیلی آمادگی جسمانی 

 دوره کاردانی * بدمینتون 

16.  
   64  32 2 )ویژه پسران(  تکمیلیکشتی 

 ، تکمیلی آمادگی جسمانی 

 دوره کاردانی * کشتی 

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 )ویژه دختران(  هوازی  موزون تمرینات 

17.  
 * *  ورزش های رزمی 

 )جودو، کاراته، تکواندو، موی تای، ووشو و....( 
2 32    64  تکمیلی آمادگی جسمانی 

 در نیمسال چهارم )آخر( ارائه شود   128  64 2 در ورزش  کارورزی  .18

واحد درسی با عنوان مشابه آن را گذرانده    2توسط دانشجو است که در مقطع کاردانی، حداقل  هر يک از دروسی که واژه »تکمیلی« دارند در صورتی قابل اخذ    *نکته مهم:

 باشد. در غیر اينصورت، پیش نیاز اين دروس را به عنوان دروس جبرانی بايد بگذراند.

 فقط يکی از ورزش هاي رزمی ارائه گردد.   **
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 . عنوان و مشخصات دروس )اختیاری( 3- 2جدول 

ف 
دی

ر
 

 عنوان درس

حد
 وا

اد
عد

ت
ت  

سا
جل

د 
دا

تع
 

 نوع واحد

ت 
عا

سا
د 

دا
تع

 

 پیش نیاز / هم نیاز 

 عملی  -نظری   عملی  نظری 

 مدیریت ورزشی    32 16 2 ی رسانه ورزش  .1

 تکمیلی فیزيولوژي ورزشی    32 16 2 فعالیت بدنی و تندرستی   .2

 يادگیري حرکتیرشد و     32 16 2 تربیت بدنی آموزش   .3

 اصول و روش شناسی تمرين    32 16 2 روش مربیگری اصول و   .4

 اصالحی تمرينات    32 16 2 ورزش معلولین   .5

     32 16 2 و اخالق در ورزش  حقوق  .6

 ی تکمیلیفیزيولوژي ورزش    32 16 2 فیزیولوژی ورزشی کودکان   .7

     32 16 2 در ورزش کارآفرینی و اشتغال   .8

 يادگیري حرکتیرشد و     32 16 2 یادگیری و ورزشو  اختالالت رشد  .9

     32 16 2 ورزشی  های فناوری   .10

     32 16 2 روانشناسی ورزشی   .11

 مديريت ورزشی     32 16 2 مدیریت رویدادهای ورزشی   .12

 تکمیلی فوتسال  /فوتبال   64  32 2 فوتبال/ فوتسال تخصصی   .13

 تکمیلیوالیبال    64  32 2 والیبال تخصصی   .14

 تکمیلیبسکتبال    64  32 2 بسکتبال تخصصی   .15

 تکمیلی هندبال    64  32 2 هندبال تخصصی   .16

 تکمیلیتنیس روي میز    64  32 2 تنیس روی میز تخصصی   .17

 تکمیلیبدمینتون    64  32 2 بدمینتون تخصصی   .18

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 کار با دستگاه های ورزشی   .19



 9/  کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی

9 
 

ف 
دی

ر
 

 عنوان درس

حد
 وا

اد
عد

ت
ت  

سا
جل

د 
دا

تع
 

 نوع واحد

ت 
عا

سا
د 

دا
تع

 

 پیش نیاز / هم نیاز 

 عملی  -نظری   عملی  نظری 

 تکمیلی زيمناستیک    64  32 2 ژیمناستیك تخصصی   .20

 تکمیلی  شنا   64  32 2 شنا تخصصی   .21

 تکمیلی دوومیدانی    64  32 2 دو و میدانی تخصصی   .22

 تکمیلی کشتی    64  32 2 جودو  .23

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 کاراته   .24

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 تکواندو   .25

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 موی تای   .26

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 ووشو  .27

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 پیالتس  .28

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 یوگا  .29

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 تای چی  .30

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 بادی باالنس   .31

 تکمیلی  شنا   64  32 2 واترپلو   .32

 تکمیلی  شنا   64  32 2 نجات غریق   .33

 تکمیلی شنا    64  32 2 قایقرانی   .34

 تکمیلی ژيمناستیک    64  32 2 شیرجه   .35

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 تنیس  .36

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 کوه نوردی   .37

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 اسکی   .38

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 تیرو کمان   .39
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 پیش نیاز / هم نیاز 

 عملی  -نظری   عملی  نظری 

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 تیراندازی   .40

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 اسکیت   .41

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 کراس فیت   .42

 تکمیلی شنا    64  32 2 ورزش های  تفریحی آبی   .43

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 دوچرخه سواری   .44

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 هاکی  .45

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 وزنه برداری   .46

    64  32 2 شطرنج   .47

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 سپك تکرا   .48

 تکمیلی ژيمناستیک    64  32 2 باله  .49

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 کبـــدی   .50

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 شمشیربازی   .51

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 های ساحلی ورزش   .52

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 اسکواش   .53

 تکمیلی شنا    64  32 2 تمرین در آب   .54

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 ماساژ ورزشی   .55

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 اسب سواری   .56

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 گلف   .57

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 سافت بال  .58

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 بیس بال  .59
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 پیش نیاز / هم نیاز 

 عملی  -نظری   عملی  نظری 

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 نوردی سنگ  .60

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 های نوین ورزش   .61

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 بوکس   .62

 تکمیلی آمادگی جسمانی    64  32 2 ورزش ها و بازی های بومی و سنتی  .63
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 در ورزش (HSEو محیط زيست )بهداشت  ،ايمنیالف( عنوان درس به فارسی:  

 Health, Safety and Environment (HSE) in Sportعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری  

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي ورزشی نحوه تامین ايمنی در ورزش و حفظ سالمتی در محیط مطالعه

 اهداف ویژه: 
 هاي ورزشیهاي ايمنی در محیطآشنايی دانشجويان با استاندارد  •

 هاي ورزشی دانشجويان با موارد بهداشتی در محیطآشنايی   •

 هاي اولیه و نحوه برخورد با مصدومیت ها  آشنايی دانشجويان با کمک  •

 پ( سرفصل:  
 هاي ايمنی مکان ها، تجهیزات و وسايل ورزشی استاندارد    .1

 هاي ورزشی نحوه تامین ايمنی فرد در هنگام ورزش و در محیط   .2

 و ملزومات رعايت آن بهداشت فردي در زمان ورزش     .3

 هاي ورزشی و ملزومات رعايت آنبهداشت محیط    .4

 تعريف، اهداف، اهمیت و ضرورت کمک هاي اولیه   .5

 توصیه هاي کلی در برخورد با حوادث     .6

 ارزيابی مصدومین و تعیین اولويت ها     .7

 عملیات احیاي قلبی تنفسی و جابجايی مصدوم     .8

 کمک هاي اولیه زخم ها و سوختگی ها     .9

 ريف، عالئم و نحوه برخورد با گرمازدگی تع   .10

 تعريف، عالئم و نحوه برخورد با سرمازدگی    .11

 تعريف، عالئم و نحوه برخورد با مسمومیت    .12

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 تصويري -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 مهاي کالسی در طول ترفعالیت ارزيابی

 آزمون پايان ترم  

 ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 

 هاي اولیه در صدمات ورزشی. انتشارات دانشگاه تهران، تهران. (. کمک1395اسدي، حسن ) .1

 (. بهداشت در ورزش. انتشارات عصر انتظار. 1392علیزاده، محمد حسین، کسب پرست، مهدي )  .2

(. انتشارات 1384سديک، لین والی. مديريت ايمنی در ورزش. ترجمه: دباغان، ابوالقاسم، رضوي محمدحسین )استیو فرا .3

 فوژان فاخر. 
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 تکمیلی   آناتومی انسانالف( عنوان درس به فارسی:  

 Complementary Human Anatomyعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آناتومی دوره کاردانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری  

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 بدنهاي ساختاربیشتر  آشنايی با 

 اهداف ویژه: 
 آشنايی دانشجويان با ساختار دستگاه هايی از بدن که ساختار قامت را حفظ می کنند  •

 هاي حیاتی دارند  آشنايی دانشجويان با ساختار دستگاه هايی از بدن که عملکرد •

 پ( سرفصل:  
 مفاهیم کلی در آناتومی     .1

 ساختار دستگاه اسکلتی     .2

 ساختار مفاصل     .3

 ساختار دستگاه عضالنی    .4

 عضالت    آنتروپومتري   .5

 مباحث مکانیک عضالت     .6

 ساختار دستگاه اعصاب   .7

 عروقی   –ساختار دستگاه قلبی     .8

 دستگاه تنفس   .9

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 تصویری   - آموزش کالمی 

 ث( روش ارزشیابی:  

 ارزيابی فعالیت کالسی 

 ارزيابی اطالعات آناتومی  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 

(. سازمان سمت، چاپ نهم،  1395(. مبانی آناتومی و حرکت، ترجمۀ: دبیدي روشن، ولی اهلل )1997هینکل، زد، کارال ) .1

 تهران. 

2. Milner. C. E (2008). Functional anatomy for Sport and exercise , Quick reference. 

Routledge lnc.  
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 ورزشی شناسی حرکتالف( عنوان درس به فارسی:  

 Sport Kinesiologyعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی  آناتومی انسان

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

   عضالنی و اسکلتی سیستم عملکرد و ساختار مطالعه

 اهداف ویژه:   
 هاي آنها محدوديت  و ها قابلیت و عضالت  و مفاصل هاي ساختاريويژگی آشنايی با    •

 مرتبط عضالنی عصبی مبانی و حرکت تولید  اصول آشنايی با    •

 حرکت  کیفی جهت بهبود عضالت و مفاصل حرکات کننده هماهنگ هاي حرکتیالگو آشنايی با    •

 پ( سرفصل:  
 شناسی   حرکت و عملکردي آناتومی بر درآمدي  .1

  فوقانی  اندام حرکات  .2

 در حرکات اندام فوقانی   درگیر عضالت .3

 یلگن کمربند تنه و ،هاي گردنها، اندام  مهره  ستون تاحرک   .4

 یلگن کمربند  تنه و ،هاي گردنها، اندام  مهره  ستون تاحرکدر    درگیر عضالت .5

  تحتانی اندام ت احرک .6

  تحتانی اندام  تاحرک  در  درگیر عضالت .7

 بدن  پوياي و ايستا  تعادل به مربوط شناسی حرکت .8

 (  Gaitدويدن ) و رفتن راه حرکت شناسی .9

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 هاي مرتبط به منظور آموزش بهتر استفاده شود. ارائه درس به صورت تئوري است. سعی شود از نمايش فیلم 

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترم  فعالیت

    آزمون میان ترم 

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 کالس داراي ويدئوپرژکتور و اسپیکر 

 چ( فهرست منابع: 
 (. انتشارات سمت، تهران.  1395فلويد، آر تی، تامپسون، کلیم. اصول حرکت شناسی ساختاري، ترجمه: دبیدي روشن ) -1

 شناسی، انتشارات دانشگاه خوارزمی، تهران.  (. حرکت  1394تند نويس، فريدون ) -2
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 ورزشی  مديريتالف( عنوان درس به فارسی:  

  Sport Managementعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:همدروس   نیاز:دروس پیش نوع واحد  2تعداد واحد:  

  32تعداد ساعت:  
 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه   سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي مديريت مبانی و نظريه گسترش دانش

 اهداف ویژه: 

 اصول مديريت  آشنايی با  •

 وظايف مديران  آشنايی با  •

 هاي سازمان و مديريت  نظريه  آشنايی با  •
 

 پ( سرفصل:  

 سازمان و مديريتهاي نظريه  .1

 تصمیم گیري و فرايند آن  .2

 آنهاي ها و ابزارمبانی برنامه ريزي و روش .3

 مبانی سازماندهی  .4

 مبانی رهبري .5

 هاي آن ارتباطات و فرآيند و روش .6

 فرهنگ سازمانی  .7

 مديريت منابع انسانی  .8

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترم  فعالیت

    آزمون پايان ترم  

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 

هاي فرهنگی،  (. دفتر پژوهش1395(. مبانی مديريت، ترجمه: اعرابی، سید محمد وهمکارانش )1998رابینز و همکارانش ) .1

 تهران. 

 ( مديريت عمومی، چاپ چهل و نهم، نشر نی، تهران. 1392لوانی، سیدمهدي )ا .2

 (. اصول مديريت، انتشارات سمت، تهران.  1384رضائیان، علی ) .3
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 تکمیلی جسمانی آمادگی الف( عنوان درس به فارسی:  

  Complementary Physical Fitnessعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

آمادگی جسمانی دوره  

 کاردانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی     نظری 

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 اهداف، مفاهیم و ارزيابی تمرينات مقاومتی، استقامت بی هوازي و آمادگی حرکتی عضالنی   مطالعه  

 اهداف ویژه:   

 هاي مختلف تمرينی و ارزيابی آنتقويت قدرت عضالنی و  روش •

 هاي مختلف تمرينی و ارزيابی آن تقويت استقامت بی هوازي و روش •

 تمرينی و ارزيابی آنهاي مختلف تقويت سرعت و چابکی و روش •

 پ( سرفصل:  
 اهداف و مفاهیم تمرين مقاومتی  -1

 هاي مختلف تمرين، پايش و ارزيابی قدرت عضالنی روش  -2

 اهداف و مفاهیم تمرين استقامت بی هوازي  -3

 هاي مختلف تمرين، پايش و ارزيابی استقامت بی هوازي  روش  -4

 اهداف و مفاهیم تمرين سرعتی و چابکی -5

 تمرين، پايش و ارزيابی سرعت و چابکی هاي مختلف  روش  -6

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی   

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 فعالیت کالسی  •

 آزمون قدرت  •

 آزمون استقامت بی هوازي  •

 ازمون سرعت و چابکی  •

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. آمادگی جسمانی، چاپ دوازدهم، انتشارات سمت، تهران.  1394گايینی، عباسعلی، رجبی، حمید ) -1

، گايینی، عباسعلی  (. آمادگی جسمانی پیشرفته، ترجمه: آزاد، احمد، حامدي نیا، محمد رضا، رجبی، حمید2010هیوارد، اچ، ويويان ) -2

 (، چاپ سوم، انتشارات سمت.  1395)

(. انتشارات دانشگاه  1394طراحی تمرين، ترجمه: آوندي، محسن، خرمی پور، کیوان )  در  NSCA(. راهنماي  2012هافمن، جی، ار ) -3

 سمنان.  

هاي مختلف ورزشی،  ورزشکاران نخبه رشته  هاي سنجش آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی(. آزمون 1396و همکارانش )  قراخانلو، رضا -4

 انتشارات حتمی.  
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 تکمیلی یفیزيولوژي ورزشالف( عنوان درس به فارسی:  

  Complementary Exercise Physiologyعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

فیزيولوژي ورزشی دوره 

 کاردانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری  

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 رفتار دستگاه هاي بدن در پاسخ به فعالیت بدنی و ورزشی گسترش دانش

 اهداف ویژه: 
 هاي بدن به فعالیت بدنی و ورزشی هاي حاد و مزمن دستگاه آشنايی دانشجويان با پاسخ  •

 هاي بدنهاي ورزشی مختلف بر دستگاه آشنايی دانشجويان با تاثیرات فعالیت  •

 پ( سرفصل:  

 يولوژي ورزش و فعالیت بدنی  تاريخچه، اهمیت و مفاهیم فیز  .1

 پاسخ و سازگاري ساختاري عضالت اسکلتی به ورزش و فعالیت مقاومتی    .2

 پاسخ و سازگاري سوخت و سازي عضله به ورزش و فعالیت هوازي   .3

 پاسخ و سازگاري سوخت و سازي عضله به ورزش و فعالیت بی هوازي  .4

 ش و فعالیت بدنی  پاسخ و سازگاري کنترل هورمونی عملکرد عضالنی به ورز  .5

 پاسخ و سازگاري کنترل عصبی عملکرد عضالنی به ورزش و فعالیت بدنی    .6

 پاسخ و سازگاري عملکرد قلبی عروقی به ورزش و فعالیت بدنی    .7

 پاسخ و سازگاري عملکرد تنفسی به ورزش و فعالیت بدنی   .8

 پاسخ و سازگاري فیزيولوژيکی در فعالیت هاي ورزشی در آب و هواي گرم  .9

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترمفعالیت

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 

اسکات ) .1 ا،  رابرتس،  رابرت و  آ،  بنیادي  2000رابرگز،  اصول   .)( )انرژي، سازگاري1فیزيولوژي ورزشی  عملکرد  (  ها و 

 (. چاپ دهم، سازمان سمت، تهران. 1394ورزشی(، ترجمۀ: گايینی، عباسعلی و دبیدي روشن، ولی اهلل )

(. فیزيولوژي ورزش و فعالیت بدنی، ترجمۀ: معینی،  2008ويلمور، اچ، جک؛ کاستیل، ال، ديويد؛ کنی، دبلیو، الري ) .2

يازدهم انتشارات مبتکران، جلد   چاپ(.  1394نیا، فرهاد؛ رجبی، حمید؛ آقاعلی نژاد، حمید؛ سالمی، فاطمه )ضیاء؛ رحمانی  

 اول، تهران. 
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 تکمیلی دو ومیدانی الف( عنوان درس به فارسی:  

 Complementary Track and Fieldعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

میدانی دوره  دو و  

 کاردانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی      نظری 

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 و آموزش تکنیک پرش سه گام، پرتاب نیزه، ديسک و چکش و مقررات پايه مربوط به آنها   مطالعه نحوه اجرا  

 اهداف ویژه:   

 اجرا و آموزش تکنیک پرش سه گام آشنايی با  •

 اجرا و آموزش تکنیک پرتاب نیزه آشنايی با  •

 اجرا و آموزش تکنیک پرتاب ديسک و چکش  آشنايی با  •

 پ( سرفصل:  
 گام    اجرا و آموزش تکنیک پرش سه   .1

 اجرا و آموزش تکنیک پرتاب ديسک    .2

 اجرا و آموزش تکنیک چرخشی در پرتاب وزنه     .3

 اجرا و آموزش تکنیک راه رفتن در هوا در پرش طول    .4

 اجرا و آموزش تکنیک پرتاب نیزه    .5

 اجرا و آموزش تکنیک پرتاب چکش    .6

 

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي کالسی هاي اموزش داده شده و فعالیتارزيابی مهارت

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
ابراهیمی عطري، احمد ) -1 اول، چاپ هفتم، 1389بیات، محمد رضا، کلهر، علی، شادمهر، بیژن، صغادي، جواد،  (. دوومیدانی، جلد 

 انتشارات سمت، تهران.  

 (. دوومیدانی، جلد دوم، چاپ نهم، انتشارات سمت، تهران.  1393شادمهر، بیژن، رجبی، حمید، خواجوي، نعیما ) -2

 دوومیدانی: آموزش گام به گام، انتشارات بامداد کتاب، تهران.    (.1395يثربی، محمد علی ) -3

 هاي دوومیدانی، انتشارات حتمی، تهران.  (. تکنیک1388خواجوي، نعیما، صغادي، جواد ) -4

  



 20/  کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی

20 
 

 تکمیلیژيمناستیک الف( عنوان درس به فارسی:  

 Complementary Gymnasticsعنوان درس به انگلیسی:  

 نیاز:  دروس پیش واحدنوع   2تعداد واحد:  

ژيمناستیک دوره 

 کاردانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی     نظری 

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

هاي نسبتا پیشرفته در حرکات زمینی، بارفیکس، پارالل، دارحلقه و چوب موازنه و آشنايی  و آموزش مهارت  مطالعه نحوه اجرا  

 مقدماتی با ژيمناستیک هنري  

 اهداف ویژه:   

 اجرا و آموزش حرکات پشتک، نیم پشتک، وارو ونیم وارو   آشنايی با  •

 ه اجرا و آموزش تاب ها در بارفیکس، پارالل و دارحلق آشنايی با  •

 هاي ساده در پرش خرکاجرا و آموزش مهارت آشنايی با  •

 پ( سرفصل:  
 اجرا و آموزش حرکت پشتک و نیم پشتک     .1

 اجرا و آموزش حرکت وارو و نیم وارو     .2

 هاي مقدماتی روي اسباب )ويژه پسران(  اجرا و آموزش تاب    .3

 هاي ساده روي اسباب )ويژه پسران(  اجرا و آموزش برنامه    .4

 اجرا و آموزش زيمناستیک هنري )ويژه دختران(     .5

 اجرا و آموزش حرکات مقدماتی روي چوب موازنه )ويزه دختران(     .6

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 اسباب سنجش مهارت ها و اجراي برنامه روي 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. ژيمناستیک پیشرفته دختران، انتشارات دانشگاه الزهرا، چاپ اول، تهران 1385رضوي، آمنه ) .1

 ژيمناستیک، دانشگاه رازي، چاپ اول، تهران.   (. اصول آموزش1388طاهري، حمیدرضا، محمدي، سردار ) .2

 (. اصول آموزش ژيمناستیک، انتشارات مالئک.  1395سبحانی، مسعود، زيرکی، ابوالفضل )  .3
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 تکمیلی شنا الف( عنوان درس به فارسی:  

 Complementary Swimmingعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 شنا دوره کاردانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی     نظری 

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي شناي قورباغه و پروانهو آموزش مهارت مطالعه نحوه اجرا

 اهداف ویژه:   

 اجرا و آموزش شناي فورباغه آشنايی با  •

 اجرا و آموزش شناي پروانه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 هاي پايه شنا  مروري بر مهارت  .1

 اجرا و آموزش مهارت شناي قورباغه     .2

 اجرا و آموزش مهارت شناي پروانه     .3

 اجرا و آموزش مهارت برگشت ساده در شناي قورباغه و پروانه    .4

 ا نقوانین و مقررات مسابقات ش   .5

 

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی   

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 سنجش مهارت شناي قورباغه و پروانه •

 متر  50سنجش عملکرد شناي قورباغه و پروانه در مسافت   •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 ، انتشارات دانشگاه پیام نور 2و1( اصول آموزش شناي  1382گائینی، عباسعلی ) -1

فدراسیون  (. انتشارات  1381گازمان، جی، روبن. تمرينات مهارتی شنا، چهار شناي رقابتی، ترجمه سالمی، فاطمه و صديقی، پرناز ) -2

 شناي جمهوري اسالمی ايران، چاپ اول، تهران 

کمیته ملی مسیبی و همکارانش، انتشارات    اهلل  شنا. ترجمه: فتح  ورزشی  علوم  و  پزشکی  ( راهنماي1387تانر ).  استاگرديويدآ.  ام  جول -3

 . المپیک جمهوري اسالمی ايران
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 سنجش و اندازه گیري در علوم ورزشیالف( عنوان درس به فارسی:  

 Measurement and Evaluation in Exercise Sciencesعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

هاي مختلف سنجش در علوم  مفاهیم، اصول و اهمیت سنجش و اندازه گیري و موارد قابل اندازه گیري و شیوه مطالعه

 ورزشی

 اهداف ویژه:   
 اصول و اهمیت اندازه گیري در علوم ورزشی آشنايی با     •

 هاي مختلف علوم ورزشی موارد قابل اندازه گیري در حوزه   آشنايی با •

 

 پ( سرفصل:  
 هاي اندازه گیري معیار در علوم ورزشی مفاهیم، اهداف و ويژگی    .1

 مواد قابل اندازه گیري در علوم ورزشی   .2

 هاي ابزار و آزمون  ويزگی   .3

 هاي متداول اندازه گیري در علوم ورزشی ابزار    .4

 هاي متداول آمادگی جسمانی و حرکتیی در آزمون نحوه اجرا و امتیاز ده   .5

 هاي منتخبهاي متداول مهارتی در ورزشنحوه اجرا و امتیاز دهی در آزمون    .6

 هاي متداول روانی و پرسشنامه اي در علوم ورزشی نحوه اجرا و امتیاز دهی در آزمون    .7

 و نقاط درصدي   T,Zهاي ورزشی به نمرات  چگونگی تبديل امتیاز آزمون    .8

 هاي ورزشی هاي استاندارد در آزمون مفاهیم، انواع و چگونگی تهیه نورم    .9

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 آموزش کالمی مشارکتی 

 ث( روش ارزشیابی:  
 هاي کالسی ارزيابی فعالیت  •

 ارزيابی پروژه در موضوع سنجش و اندازه گیري  •

 اطالعات در موضوع سنجش ورزشی ارزيابی دانش و   •

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(. اندازه گیري و ارزشیابی در تربیت بدنی، مفاهیم و آزمون ها، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تربیت معلم،  1390هادوي، فريده ) -1

 تهران.  

،  ( 1393(. سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی، ترجمه: سپاسی، حسین، نوربخش، پريوش )1991گارتنر، بوام، جکسونفاس اندرو ) -2

 .  انتشارات سمت

 (. سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتشارات بامداد کتاب، تهران.  1395محمود، شهبازي، مهدي )،  شیخ -3

 (. سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی و علوم ورزشی، انتشارات علم و حرکت، تهران.  1392حمايت طلب، رسول ) -4
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 آسیب شناسی ورزشیالف( عنوان درس به فارسی:  

 Sport Injuriesعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی  آناتومی انسان

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پیشگیري و درمان آنهاهاي متداول در ورزش و راهآسیب مطالعه

 اهداف ویژه:   
 هاي متداول در ورزش آسیب  آشنايی با •

 ورزشیهاي  هاي پیشگیري از آسیب راه  آشنايی با •

 هاي ورزشی اقدامات اولیه در آسیب  آشنايی با  •

 پ( سرفصل:  
   کبودي  و  خونمردگی  استخوان،  ضريع  به  وارده   هاي  آسیب  دررفتگی،  شکستگی،  هاي  آسیب  و شناخت انواع  تعريف   .1

   دسته  هر  عالئم  و  آنها  بندي  دسته  تاندونی،  و  عضالنی  هاي  آسیب   .2

   دسته  هر  عالئم  و   آنها  بندي  دسته  وتري،  هاي  آسیب   .3

   دسته  هر  عالئم  و  آنها  بندي  دسته  بورس،  هاي  آسیب  ها،  آرتريت   .4

 ورزش  در  طرفی  اندام  هاي  آسیب  هاي  نشانه  و  عالئم  تعريف،   .5

 ورزش   در  فقرات  ستون  هاي  آسیب  هاي  نشانه  و  عالئم  تعريف،   .6

 ورزش   در  ران  و  ران  کشاله  هاي  آسیب  هاي  نشانه  و  عالئم  تعريف،   .7

 ورزش   در  تحتانی  اندام  هاي  آسیب  هاي  نشانه  و  عالئم  تعريف،   .8

   نرم  بافت  حاد  هاي  آسیب  درمان  هاي  روش   .9

 ورزشی   هاي  آسیب  از  پیشگیري  هاي  روش   .10

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی   

 آموزش کالمی 

 ث( روش ارزشیابی:  

   ارزيابی دانش در موضوع آسیب شناسی ورزشی

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

  

 چ( فهرست منابع: 

(. راهنماي پیشگیري و درمان آسیب هاي ورزشی؛ سازمان  1390قراخانلو، رضا؛ دانشمندي، حسن و علیزاده، محمد حسین )   -1

 سمت و پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ چاپ سوم، تهران.  

 (، انتشارات پژوهشکده علوم ورزشی، چاپ اول، تهران 1391هاي ورزشی )، راهنماي جامع آسیب نادر رهنما و همکارانش  -2

 (، چاپ اول، انتشارات حتمی، تهران 1393هاي ورزشی )محمدحسین علیزاده، سپیده لطیفی، آناتومی آسیب  -3
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 اصالحی تمريناتالف( عنوان درس به فارسی:  

 Corrective Exercisesعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی  آناتومی انسان

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 وضعیت بدنی و تعريف، نشانه ها، عالئم و حرکات اصالحی ناهنجاري هاي وضعیتی بدن  مطالعه 

 اهداف ویژه:   
 وضعیت بدنی استاندارد  آشنايی با •

 هاي اصالح آنها هاي متداول و راهناهنجاري   آشنايی با  •

 :پ( سرفصل
   تعادل  حفظ  هاي  استراتژي  و  تعادل  کنترل  و  حسی  سیستم  و  ثقل  کشش  خط  ثقل،  مرکز  تعادل،  مفاهیم   -1

   بدنی  وضعیت  بر  ثقل  کشش  خط  تاثیر  و  بدنی  وضعیت  مفهوم   -2

   بدن  مختلف  مفاصل  از  ثقل  کشش  خط  عبور  نحوه  بدنی،  وضعیت  انواع   -3

   بدنی  وضعیت   بر  تاثیرگذار  رشدي  تغییرات   -4

   طرفی  اندام  و  فقرات  ستون  وضعیتی  هاي  ناهنجاري  اصالحی  حرکات  و  ايستا  ارزيابی  ها،  نشانه  تعريف،   -5

   تحتانی  اندام  وضعیتی  هاي  ناهنجاري  اصالحی  حرکات  و  ايستا  ارزيابی  ها،  نشانه  تعريف،   -6

 وضعیتیهاي  ناهنجاري   پويا  ارزيابی  مقدماتی با  آشنايی -7

 ناهنجار  رفتن  راه  و  رفتن  راه  مراحل  بررسی -8

 اصالحی   حرکات  برنامه  طراحی  اولیه  اصول   -9

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 آموزش کالمی 

 ث( روش ارزشیابی:  

   ارزيابی دانش در موضوع حرکات اصالحی

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 

(. حرکات اصالحی؛ سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی  1389دانشمندي، حسن؛ علیزاده، محمدحسین و قراخانلو، رضا ) -1

 دانشگاهها )سمت(؛ تهران.  

 ( ترجمه، نادر رهنما و همکارانش، انتشارات حتمی، چاپ اول، تهران 1392جین جانسن، ارزيابی پوسچر ) -2
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 حرکتی  و يادگیري رشد الف( عنوان درس به فارسی:  

  Motor Learning and Developmentعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی  آناتومی انسان

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

هاي حرکتی و ورزشی  اصول يادگیري مهارت و فراگیري    تحول حرکت و عوامل همبسته آن در طول حیات انسان  گسترش دانش

 و بهره گیري از آنها در آموزش  
   

 اهداف ویژه:   

 آن عوامل موثر بر و رشد جسمانی و حرکتی  آشنايی با  •

 حرکات ابتدايی و بنیادي و برنامه ريزي رشد اين حرکات آشنايی با  •

 آشنايی با نظريه هاي يادگیري   •

 هاي حرکتی براي يادگیري مهارتبرنامه ريزي   انواع مهارت هاي حرکتی و آشنايی با  •

 پ( سرفصل:  

 حرکتی و يادگیري کلیات رشد .1

 عوامل موثر بر رشد در قبل و بعد از تولد .2

 رشد جسمانی در طول عمر .3

  رشد حرکات بازتابی و ابتدايی  .4

 هاي بنیادي مراحل رشد مهارت .5

 رشد ادراکی و حرکتی  .6

 هاي رشد حرکتی نظريه  .7

 رشد عملکرد حرکتی )قدرت، سرعت، استقامت، انعطاف پذيري و..(   .8

 رشد حرکات اختصاصی در نوجوانی .9

 تغییرات رشد حرکتی در سالمندي  .10

 هاي جنسیتی در رشد حرکتیتفاوت .11

 هاي رشدي حرکتیبرنامه ريزي و اجراي برنامه .12

 هاي حرکتی طبقه بندي مهارت .13

 مراحل يادگیري حرکتی  .14

 حرکتی  هاي يادگیرينظريه  .15

 هاي حرکتی هاي سنجش پیشرفت اجرا و يادگیري مهارت روش  .16

 هاي حرکتی )فرد، محیط، تکلیف(  عوامل موثر بر اجرا و يادگیري مهارت  .17

 کمیت و کیفیت تمرين   .18

 انواع بازخورد و نقش آن در يادگیري مهارت  .19

 سازماندهی تمرين، توزيع تمرين، تغییر پذيري تمرين و تداخل زمینه اي  .20

 د اصول يادگیري حرکتی در آموزش مهارت ها ي حرکتی و ورزشی کاربر .21

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  
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 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترم  فعالیت

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(، چاپ اول، پژوهشگاه  1396(. رشد حرکتی در طول عمر، ترجمه: نمازي زاده، مهدي، شمس، امیر )2014هی وود، کی و کچل، آن ) .1

 تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران.  

(. انتشارات سمت، تهران شهبازي، مهدي،  1395عمر، ترجمه: نمازي زاده، مهدي )هی وود، کاتلین. رشد و تکامل حرکتی در طول   .2

 (. سنجش عوامل روان شناختی و رشد حرکتی در علوم ورزشی، انتشارات بامداد کتاب، تهران. 1394ثنايی فر، فرهاد )

(. يادگیري حرکتی، مفاهیم و کاربردها، ترجمه: واعظ موسوي، محمد کاظم، شجاعی، معصومه، چاپ هفتم،  1394مگیل، ريچارد ) .3

 انتشارات بامداد کتاب، تهران.  

(،  1389(. يادگیري و کنترل حرکتی براي کاربران، ترجمه: عبدلی، بهروز، اقدسی، محمد تقی، محمد زاده، حسن )2004کاکر، شريل ) .4

 دانشگاه شهید بهشتی، تهران.  چاپ اول، انتشارات  

(،  1395(، يادگیري حرکتی و اجرا، از اصول تا تمرين، ترجمه: نمازي زاده، مهدي، واعظ موسوي، محمد کاظم )1991اشمیت، ريچارد )  .5

   چاپ هجدهم، انتشارات سمت، تهران.  
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 تغذيه ورزشی و کنترل وزنالف( عنوان درس به فارسی:  

 Sport Nutrition and Weight Controlعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 فیزيولوژي ورزشی

 تکمیلی

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری  

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي کنترل وزن با استفاده از ورزش و تغذيه  مبانی تغذيه و راهکار مطالعه

 اهداف ویژه: 
 آشنايی دانشجويان با مبانی تغذيه   •

 آشنايی دانشجويان با تغذيه در ورزش •

 هاي کنترل وزن آشنايی دانشجويان با راهکار  •

 پ( سرفصل:  

 ساختمان دستگاه گوارش و فرآيند هضم و جذب غذا  .1

 درشت مغذي ها و ريزمغذي ها   .2

 مفاهیم، اهداف و اهمیت کنترل وزن و انرژي   .3

 رژيم غذايی متعادل و اصالح رفتار براي حفظ وزن بدن   .4

 طراحی برنامه هاي تمرينی و رژيم هاي غذايی براي کاهش وزن چربی    .5

 م غذايی براي افزايش وزن بدون چربی طراحی برنامه هاي تمرينی و رژي  .6

 عوامل موثر در انرژي دريافتی و انرژي مصرفی  .7

 روش هاي متداول در ارزيابی انرژي مصرفی و انرژي دريافتی    .8

 روش هاي متداول در ارزيابی ترکیب بدن، اضافه وزن و چاقی   .9

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترمفعالیت

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
شارات سمت،  ت(. چاپ هشتم، ان1394)برونس، فرد، کارگیل، سرستار. مبانی تغذيه ورزشی، ترجمه: محبی، حمید، فرامرزي، محمد  .1

 تهران.  

(. تغذيه ورزشی: مقدمه اي بر تولید انرژي و عملکرد ورزشی. ترجمه: محبی، حمید،  1395جاکندروپ آسکر اي، گلیسون مايکل ) .2

 تشارات حتمی، تهران.  ان(. چاپ سوم،  1395نوري، رضا، روحانی، هادي )

 ي در فعالیت هاي ورزشی و کنترل وزن، انتشارات بامداد کتاب، چاپ نهم، تهران.  (. راهبردهاي تغذيه ا1396گائینی، عباسعلی ) .3

(. چاپ دوم، انتشارات  1396بین، آنیتا. راهنماي کامل تغذيه ورزشی، ترجمه: گايینی، عباسعلی، شفیعی نیک، لیال، رمضانی، نسرين ) .4

 تهران.  ،  سمت
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   بیومکانیک ورزشیالف( عنوان درس به فارسی:  

 Sport Biomechanicsعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

 نیاز:دروس هم

 32تعداد ساعت: 
 انتخابی         تخصصی     پايه 

  عملی نظري  

 ندارد    آموزش تکمیلی عملی: دارد 

 کارگاه    سمینار  آزمايشگاه    سفر علمی 

 ب( هدف کلی:  

 مفاهیم و کاربرد سینماتیک و سینتیک در تجزيه و تحلیل حرکات بدن انسان   مطالعه 

 اهداف ویژه:   

 هاي مورد استفاده در مباحث بیومکانیکی درک مفاهیم و متغیر •

 هاي بیومکانیکی هاي اندازه گیري در بررسیآشنايی کلی با نام و کاربرد عمومی سیستم •

 انجام يک تجزيه و تحلیل کیفی از يک حرکت و انجام محاسبات مربوط به مسايل ساده در بیومکانیکتوانايی  •

 پ( سرفصل:  

 کاربرد آن در ورزشبیومکانیک و  .1

 ابزارها و روش هاي رايج در بیومکانیک .2

 هاي کینماتیک دو بعدي در بیومکانیکجنبه  .3

 هاي بدن هاي بیومکانیکی اندامپارامتر .4

 اندازه گیري آن در مفاصلنیرو و  .5

 تجزيه و تحلیل راه رفتن .6

 عملکرد عضالنی و الکترومیوگرافی  .7

 هاي بیولوژيکی  خواص مکانیکی بافت  .8

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 

 ث( روش ارزشیابی:  

 فعالیت کالسی، میان ترم، پايان ترم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع: 

  ولی اهلل دبیدي روشن(. ترجمه: دوم اول و  اساس بیومکانیک حرکت انسان )جلد( 1393) جوزف همیل ، کتلین ام. نوتزن .1

 و همکاران، انتشارات سمت، چاپ سوم.

اسالمی، منصور، دماوندي، محسن. أصول و مبانی بیومکانیک و تجزيه و تحلیل حرکت. پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران   .2

1392 . 

 .  ، چاپ هشتم(. مقدمات بیومکانیک ورزشی. انتشارات سمت 1393صادقی، حیدر ) .3
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 یعلوم ورزشر متون خارجی دالف( عنوان درس به فارسی:  

  English Text in Sport Sciencesعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  همدروس   نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 
 32تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری  

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 یتوانمند سازي دانشجو براي مطالعه متون انگلیسی تخصصی در زمینه علوم ورزش

 اهداف ویژه: 
 در زبان انگلیسی    یهاي تخصصی علوم ورزشآشنايی دانشجويان با واژه  •

 از انگلیسی به فارسی  یتوانايی دانشجو در ترجمه متون تخصصی علوم ورزش •

 یدانشجو در مطالعه متون انگلیسی تخصصی علوم ورزش ارتقاء درک مطلب   •

 پ( سرفصل:  

 واژه ها و متون تخصصی زبان انگلیسی در حیطه مختلف فیزيولوژي ورزش   .1

 فعالیت بدنی واژه ها و متون تخصصی زبان انگلیسی در حیطه   .2

 واژه ها و متون تخصصی زبان انگلیسی در حیطه حرکات اصالحی و درمانی   .3

 ون تخصصی زبان انگلیسی در حیطه آسیب شناسی ورزشیواژه ها و مت  .4

 واژه ها و متون تخصصی زبان انگلیسی در حیطه بیومکانیک ورزشی  .5

 واژه ها و متون تخصصی زبان انگلیسی در حیطه رشد حرکتی  .6

 واژه ها و متون تخصصی زبان انگلیسی در حیطه يادگیري و کنترل حرکتی  .7

 مديريت ورزشیی در حیطه واژه ها و متون تخصصی زبان انگلیس .8

 روانشناسی ورزشیواژه ها و متون تخصصی زبان انگلیسی در حیطه  .9

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترمفعالیت

 آزمون پايان ترم  

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 

1. ( خسرو  ابراهیم،  بابک،  دبیر،  علی،  محمد  چاپ  1395محمودي،  بدنی،  تربیت  رشته  دانشجويان  براي  انگلیسی   .)

 شانزدهم، انتشارات سمت، تهران. 

ن انگلیسی گرايش فیزيولوژي ورزشی، چاپ اول،  (. متون تخصصی زبا 1389نقی زاده، ساسان، رحمانی تبار، نريمان ) .2

 انتشارات نرسی، تهران. 

انتشارات 1385قیطاسی، مهدي ) .3 (. فرهنگ واژگان تخصصی حرکات اصالحی و آسیب شناسی ورزشی، چاپ اول، 

 نرسی، تهران. 
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 اصول و روش شناسی تمرينالف( عنوان درس به فارسی:  

 Principles and Methods of Trainingعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 فیزيولوژي ورزشی

 تکمیلی

 نیاز:  همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 انتخابی         تخصصی     پايه 

 عملی  نظري 

 ندارد    دارد آموزش تکمیلی عملی: 

 کارگاه   سمینار    آزمايشگاه    سفر علمی 

 ب( هدف کلی:  

 هاي مختلف تمرين با اهداف سالمتی و قهرمانی اصول و طراحی شیوه مطالعه

 اهداف ویژه: 

 هاي تمرينیمفاهیم، اصول و متغیر آشنايی با  •

 هاي مختلف زيست حرکتیهاي مختلف تمرينی در قابلیتشیوه آشنايی با  •

 دوره بندي و طراحی تمرين  آشنايی با  •

 پ( سرفصل:  

 مفاهیم، مبانی و اهداف تمرين  .1

 هاي مختلف طبقه بندي ورزش ها و جلسات تمرينیسیستم  .2

 هاي تمرينی و چگونگی اندازه گیري و ثبت آنها )حجم، شدت، تواتر و. .(  متغیر  .3

 هاي مختلفهاي زيست حرکتی و اهمیت آنها در ورزشتوانايی  .4

 هاي مختلف تمرين استقامت هوازي و بی هوازي روش  .5

 هاي مختلف تمرين مقاومتیروش  .6

 هاي مختلف تمرين سرعتی، چابکی، چاالکی روش  .7

 هاي مختلف تمرين انعطاف پذيريروش  .8

 چگونگی طراحی يک جلسه و يک دوره تمرين  .9

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

 ارزيابی دانش طراحی تمرين 

 هاي مختلف  هاي طراحی شده در موضوعات در رشتهارزيابی برنامه

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 

(. آمادگی جسمانی پیشرفته، ترجمه: آزاد، احمد، حامدي نیا، محمد رضا، رجبی، حمید، گايینی،  2010هیوارد، اچ ) -1

 (. چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران. 1395عباسعلی )

(. نظريه و روش شناسی تمرين )علم تمرين(. ترجمه: کردي، محمد رضا، فرامرزي، محمد  1999بومپا، تئودور، آ ) -2

 چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران. (. 1394)

(. 1394در طراحی تمرين، ترجمه: آوندي، محسن، خرمی پور، کیوان ) NSCA(. راهنماي 2012هافمن، جی، آر ) -3

 انتشارات دانشگاه سمنان، سمنان. 
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 آزمايشگاه در علوم ورزشیالف( عنوان درس به فارسی:  

 Lab in Sport Sciencesعنوان درس به انگلیسی:  

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تمرينات، تکمیلی فیزيولوژي ورزشی

يادگیري حرکتی، رشد و  اصالحی، 

 بیومکانیک ورزشی

-همدروس  

 نیاز:  

 48تعداد ساعت:   
  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری  

 ندارد   دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 حرکتی قامتی و بیومکانیکی   -آزمون هاي ساده آزمايشگاهی در سنجش توانايی هاي جسمانی، فیزيولوژيکی، ادراکی  مطالعه

 اهداف ویژه: 
 هاي علوم ورزشی  آشنايی دانشجويان با مالحظات ايمنی در آزمايشگاه  •

 هاي میدانی و آزمايشگاهی سنجش عملکرد و مهارت  آشنايی دانشجويان با آزمون  •

 پ( سرفصل:  
 اهداف، اهمیت و قوانین آزمايشگاه هاي ورزشی     -1

 آزمون هاي ساده دينامومتري )قدرت پويا و ايستا(     -2

 آزمون هاي ساده توان افقی و عمودي     -3

 آزمون هاي ساده برآورد توان هوازي روي پله، چرخ کارسنج و نوارگردان    -4

 گیري ضربان قلب، فشار خون و حجم هاي ريوي استراحتی و پس از فعالیت ورزشی    اندازه   -5

 اندازه گیري دامنه حرکتی     -6

 روش هاي تعیین ترکیب بدن از طريق اندازه گیري دورها و چربی زير پوستی     -7

 روش هاي ساده اندازه گیري تعادل ايستا و پويا     -8

گیري  ¬حرکتی )هماهنگی چند عضوي، زمان واکنش ساده و انتخابی، هدف  -راکیروش هاي ساده در اندازه گیري توانايی هاي اد   -9

 و..(  

 روش هاي ساده در ارزيابی هم راستايی و ناهنجاري هاي قامت  روش هاي ساده در ارزيابی توزيع فشار در کف پاها    -10

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترمفعالیت

    آزمون عملی 

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
: میناسیان،  ، ترجمه2و    1(. راهنماي آزمايشگاه پیکرسنجی حرکتی و فیزيولوژي ورزشی، جلد  1392استون، راجر، رايلی، توماس ) -1

 وازگن، علی نژاد، محمد، انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، چاپ اول، تهران.  

  مجتهدي،  عباسعلی، ؛گايینی، حمید ؛رجبی، فرهاد نیا، رحمانی: ترجمۀ ورزشی، فیزيولوژي آزمايشگاه راهنماي(. 2006) ژن ام، آدامز، -2

  .تهران  اول،  چاپ  انتظار،  عصر  انتشارات(.  1389)  حسین

(. راهنماي آزمايشگاه حرکت اصالحی براي دانشجويان تحصیالت تکمیلی، انتشارات دانشگاه تهران،  1388صمدي، هادي، رجبی، رضا ) -3

 چاپ اول، تهران.  

  (. آزمايشگاه رفتار حرکتی و روانشناختی، انتشارات علوم ورزشی.   1394سلمان، زهرا، عرب، مجید ) -4
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 )ويژه دختران(  هوازي موزون تمريناترسی:  الف( عنوان درس به فا

 Rhytmic Aerobic Exercisesعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی آمادگی جسمانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 موزون )ايروبیک(  هاي پايه در فعالیتاجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 موزون هاي مقدماتی در فعالیتاجرا و آموزش مهارت  آشنايی با نحوه •

 هاي مقدماتی در ايروبیک ژيمناستیکاجرا و آموزش مهارت  نحوهآشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 انواع ايروبیک    .1

 موزون   ضرب آهنگ در فعالیت   .2

 اجرا و آموزش انواع حرکات گام    .3

 موزون  چگونگی طراحی حرکتی در فعالیت   .4

 مبانی و انواع ايروبیک ژيمناستیک    .5

 

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی   

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 موزون  اجراي يک برنامه در فعالیت

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. ايروبیک استپ، چاپ اول، انتشارات علم و حرکت، تهران.  1389قاسم نژاد، مه پري ) -1

 (. راهنماي ورزش ايروبیک، چاپ اول، انتشارات مولف، تهران.  1385ياسمن )مويدي،   -2

 کمیته ايروبیک ژيمناستیک فدراسیون ژيمناستیک ايران، لوح فشرده آموزشی.   -3
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 تکمیلی فوتسال  /فوتبالالف( عنوان درس به فارسی:  

 Complementary Soccer/ Futsalعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

آمادگی جسمانی  

، فوتبال/فوتسال  تکمیلی

 دوره کاردانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

     انتخابی         تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پیشرفته و چگونگی بازي فوتبال يا فوتسالاجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 هاي پیشرفته اجرا و آموزش تکنیک  آشنايی با نحوه •

 هاي بازي اجرا و آموزش سیستم آشنايی با نحوه  •

 پ( سرفصل:  
 هاي مقدماتی بصورت ترکیبی )ترکیبی از روپايی، روي سر، روي زانو و. .(  اجرا و آموزش مهارت    -1

 هاي پیشرفته پاس )پاس سر، پاس سینه و. .(  اجرا و آموزش تکنیک    -2

 هاي پیشرفته دريبل اجرا و آموزش تکنیک    -3

 هاي پیشرفته کنترل توپاجرا و آموزش تکنیک    -4

 هاي پیشرفته شوت اجرا و آموزش تکنیک    -5

 هاي بازي اجرا و آموزش سیستم    -6

 

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی   

 عملی   -آموزش کالمی

 

 ث( روش ارزشیابی:  

 سنجش مهارت هاو چگونگی اجراي آنهادر قالب بازي 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايی، تهران. 2و    1(. فوتبال  1389بنیان، عباس ) -1

 ران.  ( چاپ سوم، انتشارات سمت، ته1388هاي فوتبال، ترجمه: خداداد، احمد ) (. آموزش مهارت 1991هیوز، چارلز ) -2

 هاي تمرينی در فوتسال، چاپ اول، انتشارات حتمی، تهران. (. شیوه 1393رعدي، علیرضا، زندي پور، علی ) -3
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 تکمیلیوالیبال الف( عنوان درس به فارسی:  

 Complementary Volleyballعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

آمادگی جسمانی  

والیبال دوره  ، تکمیلی

 کاردانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

     انتخابی         تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي دفاع و حمله در والیبال تاکتیکهاي پیشرفته و اجرا و آموزش تکنیک مطالعه نحوه 

 اهداف ویژه:   

 هاي پیشرفتهاجرا و آموزش تکنیک  آشنايی با نحوه •

 هاي حمله و دفاع  اجرا و آموزش تاکتیک  آشنايی با نحوه  •

 

 پ( سرفصل:  
 اجرا و آموزش انواع پاس روي تور     .1

 اجرا و آموزش آبشار سرعتی     .2

 اجرا و آموزش سرويس موجی     .3

 چگونگی آرايش در دريافت سرويس    .4

 چگونگی جاگیري و توپ گیري داخل زمین   .5

 هاي دفاعی در والیبال اجرا و آموزش سیستم    .6

 هاي حمله در والیبال اجرا و آموزش سیستم    .7

 

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي حمله و دفاع  سنجش مهارت هنگام بازي و اجراي سیستم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع: 

  (. چاپ سوم، انتشارات علم و حرکت، 1386، فرهاد )کالينمن، تئو، کروبر، رويتر. مدرسه والیبال، ترجمه: موسوي، ساسان، نصیري -1

 تهران. 

 (. چاپ سوم، انتشارات معیار علم، تهران.  1386(. آموزش والیبال، ترجمه: قائمی، رضا )2003ديیرينگ، جوئل ) -2

 (. آموزش والیبال )مهارت ها و تاکتیک ها( چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.  1396شوندي، نادر، خسروي زاده، اسفنديار ) -3

 (. انتشارات علم و حرکت، تهران.  1393فريزر، استیون. مبانی استراتژي در والیبال، ترجمه: ثالثی، محسن ) -4
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 تکمیلیبسکتبال الف( عنوان درس به فارسی:  

 Complementary Basketballعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

آمادگی جسمانی  

بسکتبال دوره  ، تکمیلی

 کاردانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

     انتخابی         تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي دفاع و حمله در بسکتبال تاکتیکهاي پیشرفته و اجرا و آموزش تکنیک مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   
 هاي پیشرفته  اجرا و آموزش تکنیکآشنايی با نحوه     •

 هاي حمله و دفاع اجرا و آموزش تاکتیک  آشنايی با نحوه •

 پ( سرفصل:  
 اجرا و آموزش انواع گول زدن، پرش ها، تغییرمسیرها، سد و چرخش    .1

 هاي پايه )پاس، شوت، دريبل( تمرينات تکمیلی براي تقويت مهارت    .2

 هاي دونفره )دفاع و حمله دوبه دو(  اجرا و آموزش اصول بازي    .3

 هاي سه نفره )دفاع و حمله سه به سه(  اجرا و آموزش اصول بازي    .4

 اصول دفاع من تو من  اجرا و آموزش     .5

 اجرا و آموزش دفاع منطقه اي     .6

 اجرا وآموزش حمله تیمی   .7

 اجرا و آموزش ضد حمله   .8

 عالئم داوري     .9

 

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی    

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 ضدحمله و دفاع هاي حمله، ارزيابی مهارت ها هنگام بازي و اجراي سیستم

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. تمرين لذت بسکتبال، چاپ اول، انتشارات حتمی، تهران. 1394لک، مسعود، نقره اي، مصطفی، نصرت آبادي، رحیم ) .1

 اپ اول، انتشارات صبورا، تهران. (. چ1390(. بسکتبال، ترجمه: محمدي منش، رضا، لک، مسعود ) 2003ريت، فرانک ) .2
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 تکمیلی هندبال الف( عنوان درس به فارسی:  

 Complementary Handballعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

آمادگی جسمانی  

، هندبال دوره  تکمیلی

 کاردانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

     انتخابی         تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي دفاع و حمله تیمی در هند بالاجرا و آموزش تاکتیک مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   
 دفاع هاي  اجرا و آموزش تاکتیکآشنايی با نحوه     •

 هاي حمله اجرا و آموزش تاکتیکآشنايی با نحوه     •

 پ( سرفصل:  
 هاي دفاعی ترکیبی اجرا و آموزش سیستم    .1

 ( 1:  2:  3،  2:  4،  5:  1هاي دفاع تیمی )اجرا و آموزش سیستم    .2

 هاي گروهی حملهاجرا و آموزش تاکتیک    .3

 هاي حمله به دفاعاجرا و آموزش انواع روش    .4

 ات تاکتیکی با برتري نفرات اجرا و آموزش تمرين   .5

 تمرينات تاکتیکی براي شروع پرتاب آزاد    .6

 هاي دروازه بانیاجرا و آموزش مهارت    .7

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی    

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي حمله و دفاع  سنجش مهارت ها هنگام بازي و اجراي سیستم 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
روش تمرينی، پاپ اول، انتشارات حتمی،    100(. آموزش هندبال با روشی متفاوت با  1395انتظاري زارچ، مصطفی، ابراهیم پور، مجید ) -1

 تهران.  

دبال تیمی: آموزش تکنیک ها و تاکتیک ها، قوانین و مقررات، انتشارات نشر  (. هن1394پورکیانی، محمد، نجف پور، محمدناصر ) -2

 ورزش.  

 (، چاپ ششم، انتشارات سمت، تهران. 2(. هندبال تیمی )1393امیر تاش، علی محمد ) -3
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 تکمیلی تنیس روي میز الف( عنوان درس به فارسی:  

  Complementary Table Tennisعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

آمادگی جسمانی  

، تنیس روي میز تکمیلی

 دوره کاردانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

     انتخابی         تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي بازي در تنیس روي میزهاي پیشرفته و تاکتیکاجرا و آموزش مهارتمطالعه نحوه    

 اهداف ویژه:   
 هاي پیشرفته اجرا و آموزش مهارتآشنايی با نحوه     •

 هاي مسابقه تاکتیک  آشنايی با •

 

 پ( سرفصل:  
 اجرا و آموزش ضربات کات دار با جلوي راکت    .1

 اجرا و آموزش ضربات کات دار با پشت راکت    .2

 اجرا و آموزش دفاع در برابر آبشار    .3

 اجرا و آموزش تمرينات ترکیبی مربوط به انواع ضربه ها   .4

 اجرا و آموزش تمرينات ترکیبی مربوط به سرويس و برگرداندن سرويس    .5

 تنیس روي میز   هاي متداول در بازيتاکتیک   .6

 برگزاري مسابقات تنیس روي میز    .7

 

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی    

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 سنجش مهارت ها و چگونگی استفاده از آنها در بازي

   

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه:   

 چ( فهرست منابع: 
 (. آموزش مقدماتی و پیشرفته پینگ پونگ، چاپ اول، انتشارات بامداد کتابفتهران.  1386آرمندنیا، مهدي، سروش، ژيال ) -1

(. چاپ اول، انتشارات  1385حکاک، الهام )(. تنیس روي میز پیشرفته، ترجمه: سهرابی، مهدي،  1997دان، سیمیلر، هالوچاک، ماري ) -2

 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.  

(. چاپ اول، انتشارات  1387(. قوانین و مقررات تنیس روي میز، ترجمه: لیموچی، سیما )2009فدراسیون بین المللی تنیس روي میز ) -3

 علم و حرکت، تهران.  
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 تکمیلی بدمینتون الف( عنوان درس به فارسی:  

 Complementary Badmintonبه انگلیسی:  عنوان درس  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

آمادگی جسمانی  

، بدمینتون دوره تکمیلی

 کاردانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

     انتخابی         تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 اجرا و آموزش حرکات پیشرفته و اصول بازي دونفرهمطالعه نحوه    

 اهداف ویژه:   
 هاي پیشرفته اجرا و آموزش مهارت  آشنايی با نحوه   •

 اصول و قوانین بازي دو نفره آشنايی با     •

 پ( سرفصل:  
 اجرا و آموزش سرويس پشت راکت کوتاه و تیز    .1

 نحوه ايستادن و چگونگی حرکت در تمامی جهات    .2

 اجرا وآموزش ضربه دراپ کج   .3

 اجرا و آموزش ضربه اسمش    .4

 اجرا و آموزش دفاع اسمش     .5

 اجرا و آموزش انواع حرکت در بازي دونفره     .6

 اجرا و آموزش ضربات کلیدي در بازي دونفره    .7

 قوانین و مقررات بدمینتون در بازي دو نفره    .8

 

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی    

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 هاي پیشرفته سنجش مهارت  •

 اجراي مهارت هادر بازي دو نفره  •

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه:   

 چ( فهرست منابع: 
 ، انتشارات فدراسیون بدمینتون جمهوري اسالمی ايران، چاپ اول، تهران.  2هاي بدمینتون  (، آموزش مهارت1383مداحی، مرتضی ) .1

(.  1390، بهادر، متشرعی، ابراهیم، نیکروان، احمد )(. اصول موفقیت در بازي دونفره بدمینتون، ترجمه: زکی زاده2007داونی، جیک ) .2

 چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.  
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 ی تکمیلی )ويژه پسران(کشتالف( عنوان درس به فارسی:  

 Complementary Wrestlingعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

آمادگی جسمانی  

، کشتی دوره  تکمیلی

 کاردانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

     انتخابی         تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 اجرا و آموزش فنون پیشرفته کشتی مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   
 اجرا و آموزش انواع خیمه، کنده و کول انداز   آشنايی با نحوه •

 کشتی گرفتن و جدول مسابقات   آشنايی با •

 پ( سرفصل:  
 اجرا و آموزش انواع خیمه   -1

 اجرا و آموزش انواع کنده    -2

 اجرا و آموزش سگک    -3

 اجرا و آموزش رودست باالدست    -4

 اجرا و آموزش کول انداز    -5

 اجرا و آموزش پیچ پیچک    -6

 اجرا و آموزش سالتو    -7

 اجرا و آموزش انواع بدل در فنون مختلف   -8

 اجرا و آموزش تبديل فنون کشتی به يکديگر    -9

 مسابقه کشتی و جدول مسابقات     -10

   

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 سنجش فنون پیشرفته •

 نحوه کشتی گرفتن •

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه:   

 چ( فهرست منابع: 
 (. گنجینه فنون کشتی آزاد و فرنگی، چاپ اول، انتشارات سفیر اردهال، تهران.  1386رايگان تفرشی، ابوالقاسم ) -1

 هاي کشتی آزاد و فرنگی، چاپ پنجم، انتشارات بوستان، تهران.  (. اموزش تکنیک 1392کیا دلیري، مظاهر ) -2

 اول، انتشارات مرجان علم، تهران.  (. اصول آموزش کشتی، چاپ  1386عسگرزاده، مرتضی، براتی، حسین ) -3
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 هاي رزمی ورزش الف( عنوان درس به فارسی:  

 Martial Artsعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی  آمادگی جسمانی

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

هاي رزمی )جودو، کاراته، تکواندوفموي تاي،  هاي هنراجرا و آموزش فنون نمايشی و مبارزه در يکی از رشته مطالعه نحوه  

 ووشو و. .(  

 اهداف ویژه:   

 هاي رزمی هاي هنرهاي اصلی يکی از رشتهتاريخچه، قوانین و اجرا و آموزش مهارت  •

 پ( سرفصل:  
 هاي رزمی در جدول دروس انتخابی طبق سرفصل دروس هنر -1

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي پايه سنجش تکنیک 

 اجراي برنامه نمايشی يا استفاده از مهارت ها در حین مبارزه 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 منابع جديد به پیشنهاد مدرس متناسب با رشته ورزشی مربوطه  -1
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 در ورزش  کارورزيالف( عنوان درس به فارسی:  

 Internship in Sportsعنوان درس به انگلیسی: 

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

در نیمسال چهارم )آخر( 

 ارائه شود 

 نیاز:  همدروس  

 
 128تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

  کارورزی
 

 عملی   نظری  

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي ورزشیيرنامه ريزي، طراحی، اجرا و اداره کالس ها و جلسات تمرينی رشته نحوه  فراگیري عملیاتی 

 اهداف ویژه:   

 اصول و مبانی آموزش و کالس داري آشنايی عملیاتی با •

 هاي ورزشی طراحی، اجرا و اداره کالسنحوه   آشنايی عملیاتی با •

 

 پ( سرفصل:  
 اصول و مبانی آموزش دروس عملی   -1

 هاي کالس داري و تدريس  روش    -2

 چگونگی نوشتن طرح درس    -3

 در رشته هاي ورزشی پايه  جلسه  6رح درس و اجراي آن در  جلسه ط   6نوشتن   -4

 در رشته هاي ورزشی گروهیجلسه    6رح درس و اجراي آن در  جلسه ط   6نوشتن   -5

 انفرادي در رشته هاي ورزشی  جلسه    6جراي آن در  جلسه طرح درس و ا   6نوشتن     -6

   

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 

 ث( روش ارزشیابی:  

 ارزيابی طرح درس و اجراي آن 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع: 
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 فعالیت بدنی و تندرستی الف( عنوان درس به فارسی:  

 Physical Activity and Healthعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 فیزيولوژي ورزشی

 تکمیلی

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

     انتخابی        تخصصی      پایه  

 عملی   نظری  

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 فوايد فعالیت بدنی و ورزش در پیشگیري و درمان بیماري هاي مختلف  مطالعه

 اهداف ویژه: 
 هاي جسمانیآشنايی دانشجويان با فوايد فعالیت بدنی در پیشگیري از بیماري  •

 هاي روانی آشنايی دانشجويان با فوايد فعالیت بدنی در پیشگیري از بیماري  •

 بیمار    آشنايی دانشجويان با نحوه ورزش دادن افراد •

 پ( سرفصل:  

 مفاهیم فعالیت بدنی، تندرستی و کیفیت زندگی    .1

 سازوکارهاي پیشگیري و بهبود بیماري هاي قلبی عروقی بر اثر فعالیت بدنی و ورزش   .2

 سازوکارهاي پیشگیري و کنترل چاقی بر اثر فعالیت بدنی و ورزش   .3

 و ورزش سازوکارهاي پیشگیري و کنترل استرس روانی بر اثر فعالیت بدنی  .4

 سازوکارهاي پیشگیري و بهبود بیماري هاي ديابت بر اثر فعالیت بدنی و ورزش  .5

 سازوکارهاي پیشگیري و بهبود بیماري هاي تنفسی بر اثر فعالیت بدنی و ورزش   .6

 سازوکارهاي پیشگیري و کنترل اختالالت دوران سالمندي بر اثر فعالیت بدنی و ورزش  .7

 ماري سرطان بر اثر فعالیت بدنی و ورزشسازوکارهاي پیشگیري و کنترل بی  .8

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترمفعالیت

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 

مهدي،   .1 حسینی،  خورشیدي  ترجمه:  ها.  بیماري  درمان  و  پیشگیري  درمانی:  ورزش  هوسی.  جولیت  گورملی،  جان 

 (. انتشارات ورزش. 1393نخستین روحی، بابک، خوش خواهش، فائقه )

 (. فعالیت بدنی و تندرستی، انتشارات دانشگاه سمنان، سمنان.  1394علی ) باران چشمه، مهر علی، سالیانه، محمد .2

 (. فعالیت بدنی و تندرستی، انتشارات بامداد کتاب، تهران.  1395محمد نیا احمدي، محسن، حاجی نیا، مرتضی ) .3

لی اصغر، محسنی نیا،  بوچارد، کلود، هسکل، ويلیام ال. فعالیت بدنی و تندرستی، ترجمه: ابراهیم نیا، مهديه، مازنی، ع  .4

 (. انتشارات آب و آينه، کاشمر.  1394داوود، حامدي نیا، محمد رضا )
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 روانشناسی ورزشی الف( عنوان درس به فارسی:  

 Sport Psychologyعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  همدروس   نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 
 32تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 اصول علم روان شناسی ورزش و کاربرد آن در ورزش و فعالیت بدنی  مطالعه

 اهداف ویژه:   

 کلیات و مفاهیم در روان شناسی ورزش آشنايی با  •

 شناختی فعالیت بدنی اثرات روان  آشنايی با  •

 کاريرد روان شناسی براي ورزشکاران  آشنايی با  •

 پ( سرفصل:  
 کلیات، تعريف و تاريخچه روان شناسی ورزش  -1

 هاي مطالعه در روان شناسی ورزش حیطه  -2

 شناسان ورزش هاي روان وظايف و ويژگی -3

 سالمت روانی و فعالیت بدنی  -4

 کاربرد روان شناسی براي ورزشکاران، مربیان و داوران    -5

 شخصیت و ورزش  -6

 انگیزش در ورزش و فعالیت بدنی -7

 هاي روانی در ورزش مهارت  -8

 خشونت و پرخاشگري در ورزش )ورزشکاران و تماشاچیان(   -9

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترم  فعالیت

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 ، انتشارات سمت، تهران.  هشتم(. روان شناسی ورزشی، چاپ  1395واعظ موسوي، محمد کاظم، مسیبی، فتح االه ) -1

 اب، تهران.  اجتماعی تربیت بدنی و ورزش, چاپ پنجم، انتشارات بامداد کت  -(. مبانی روانی1393عبدلی، بهروز ) -2

 (. روانشناسی ورزشی، راهنماي مربیان، ترجمه: خبیري، محمد، چاپ هشتم، انتشارات بامداد کتاب، تهران.  1394مارتنز، رينر ) -3
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 هاي بومی و سنتی ورزش ها و بازيالف( عنوان درس به فارسی:  

 Traditional Gamesعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی آمادگی جسمانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 محلی اقوام مختلف ايرانهاي بومی و  بازي ها و ورزش مطالعه  

 اهداف ویژه:   

 هاي بومی و سنتیجايگاه، اهمیت و تقسیم بندي ورزش آشنايی با  •

 هاي بومی و محلی ايران ورزش ها و بازي آشنايی با  •

 پ( سرفصل:  
 هاي بومی و محلی استان مازندران بازي ها و ورزش    .1

 هاي بومی و محلی استان گیالن  بازي ها و ورزش    .2

 هاي بومی و محلی استان خراسان بازي ها و ورزش    .3

 هاي بومی و محلی استان کرمانشاه بازي ها و ورزش    .4

 هاي بومی و محلی استان سیستان و بلوچستان بازي ها و ورزش    .5

 هاي بومی و محلی استان خوزستان بازي ها و ورزش    .6

 حلی استان لرستان هاي بومی و مبازي ها و ورزش    .7

 هاي بومی و محلی استان تهران بازي ها و ورزش    .8

 هاي بومی و محلی استان اذربايجان شرقی و غربی بازي ها و ورزش    .9

 هاي بومی و محلی ساير مناطق کشور )همدان، کردستان و. .(  بازي ها و ورزش    .10

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی   

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي بومی و محلی  اجراي برخی بازي

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 ، تهران.  هاي بومی، سنتی و محلی، چاپ دوم، انتشارات بامداد کتاب(. ورزش 1387حسن پور، غالمحسین ) -1

 هاي بومی و محلی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران.  (. نرم افزار بازي 1389کاشف، مجید ) -2

 هاي بومی و محلی شمال غرب ايران، چاپ اول، انتشارات حتمی، تهران.  (. بازي 1389خدادادي، محمد رسول، عسگريان، فريبا ) -3
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 بدنی  تربیت آموزشالف( عنوان درس به فارسی:  

 Physical Education Teachingعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 يادگیري حرکتی

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری  

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

  پیشرفت بر مبتنی  برنامه شناخت و  بدنی  تربیت آموزش هاي استاندارد و آموزش در ريزي برنامه اصول فراگیري

 اهداف ویژه: 
 هاي برنامه ريزي در آموزش درس تربیت بدنی آشنايی با روش  •

 در کالس و خارج از کالس هاي آموزش درس تربیت بدنی  آشنايی با روش  •

 : ها  سرفصل

 (  استاندارد  برنامه  تدوين   بر  اي  مقدمه)  کلیات  و  مفاهیم .1

   بدنی  تربیت  کیفی  برنامه  ساخت .2

   بدنی  تربیت  برنامه  تدوين  ارزيابی .3

   اموزان  دانش  براي  آموزش .4

   ريزي  برنامه  هاي  مدل  براي  ضروري  موضوعات .5

   مهارت  موضوع  رويکرد .6

   بدنی  تربیت  در  زا  چالش  آموزش .7

   کالس  از  خارج  آموزش .8

   يادگیري  براي  بازي  آموزش .9

   خالق  ورزشی  تجارب:  ورزش  آموزش .10

   بدنی  تربیت  در  ريزي  برنامه  در  فرهنگی  مسايل .11

 جسمانی   آمادگی  آموزش .12

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترمفعالیت

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
،  و همکارانش، چاپ اول، انتشارات سمت   رضوان رضوانی اصل. ترجمه:  هاي آموزشی در تربیت بدنیالگو (.  1394)  مايکل دبلیو. متسلر .1

 تهران. 

2. Lund. J. , Tannehill. D (2010). Standards – Based Physical Education Curriculum Development, (2 
nd. Ed.) , Jones & Bartlett Learning  . 

3. Capel. S (2010). Learning to teach Physical education in the Secondary School , (5th. Ed.) , Taylor 
& Francis  . 
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  هاي ورزشیرويداد مديريتفارسی:    الف( عنوان درس به

 Sport Events Managementعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 ورزشی  مديريت

 نیاز:همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

 انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 نحوه برنامه ريزي و برگزاري مسابقات ورزشی   ،راهبري ، مديريت گسترش دانش

 اهداف ویژه: 

 هاي ورزشینحوه برنامه ريزي و برگزاري مسابقات و رويداد  آشنايی با  •

 پ( سرفصل:  

 نحوه برنامه ريزي و سازماندهی مسابقات و رويدادهاي ورزشی   -1

 شیوه هاي اطالع رسانی و انعکاس اخبار در مسابقات ورزشی   -2

 مقررات و دستورالعمل هاي مسابقات و رويدادهاي ورزشی   -3

 مديريت و سرپرستی هیئت هاي ورزشی اعزامی به رقابت هاي برون مرزي  -4

 ی مديريت بلیت فروشی رويدادهاي ورزش -5

 جدول هاي مسابقات ورزشی    -6

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترم  فعالیت

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. مديريت و طرز اجراي مسابقات ورزشی، چاپ چهارم، انتشارات بامداد کتاب، تهران.  1387حمیدي، مهرزاد ) -1
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 یورزشرسانه الف( عنوان درس به فارسی:  

  Sport Mediaعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 ورزشی مديريت 

 نیاز:همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 

 ب( هدف کلی:  

 انواع رسانه هاي گوناگون ورزشی، نحوه خبرنويسی و خبرنگاري و سیاست گذاري در رسانه ها  مطالعه

 

 اهداف ویژه: 

 هاي رسانه اي در ورزشهاي ورزشی و انواع فعالیترسانه  •

 اصول خبرنويسی و خبرنگاري در ورزش   •

 هاي رسانه اي در ورزش اصول اجراي فعالیت  •

 پ( سرفصل:  

 هاي گروهی در ورزش اهمیت و نقش رسانه   .1

 ورزش هاي رسانه اي  .2

 رسانه هاي ورزشی   .3

 گزارش نويسی و خبرنگاري ورزشی   .4

 اصول اجرا در برنامه هاي رسانه هاي ورزشی  .5

 مسائل اخالقی و حقوقی در وسائل ارتباط جمعی   .6

 نقش رسانه ها در گسترش ورزش در جامعه   .7

 نحوه سیاست گذاري در رسانه ها  .8

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترم  فعالیت

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 

(. فعالیت هاي رسانه اي در ورزش، چاپ چهارم، انتشارات بامداد کتاب،  1394قاسمی، حمید؛ تجاري، فرشاد، کشکر، سارا ) -1

 تهران. 

انتشارات علم و  1389(. روزنامه نگاري ورزشی. ترجمۀ: : کشکر، سارا، قاسمی، حمید )2005راندوس، فیل ) -2 (. چاپ اول 

 حرکت، تهران. 
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 اصول و روش مربیگري ارسی:  الف( عنوان درس به ف 

 Fundamental and Methods of Coachingعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

اصول و روش شناسی 

 تمرين

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي بدنی و ورزشیفلسفه و اهداف مربیگري و نقش مربی در فعالیت  مطالعه 

 اهداف ویژه:   

 فلسفه مربیگري در ورزشآشنايی با    •

 هاي مربی وظايف و مسولیتآشنايی با   •

 هاي سنی مختلفمربیگري در گروهآشنايی با    •

 پ( سرفصل:  

 ارزش فلسفه مربیگري و عوامل موثر بر آن .1

 تعیین اهداف مربیگري و اهمیت آن .2

 هاي مربیگري در ورزش و انتخاب سبک مناسبسبک  .3

 رفتار اخالقی و ورزشی در مربیگري .4

 مسولیت ها و وظايف مربیان ورزشی .5

 لفهاي سنی مختمربیگري در گروه .6

 هاي مربیگري و تدريس تفاوت ها و شباهت .7

 هاي مديريتی در مربیگريمهارت .8

 ايجاد انگیزه در ورزشکاران .9

 ارتباط کارآمد در مربیگري .10

 هاي تیمی و انفراديمربیگري ورزش  .11

 مديريت خطر در مربیگري .12

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترم  فعالیت

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 ، چاپ اول، انتشارات کمیته ملی المپیک.  عباسعلی گائینی و همکارانش(. مربیگري موفق، ترجمه:  1388مارتنز، رينر ) -1

 ، چاپ اول، انتشارات بامداد کتاب.  و همکارانش (. خالقیت در مربیگري، ترجمه: محمد رضا کردي  1383لینچ، جرمی ) -2

 (. اصول مربیگري، انتشارات بامداد کتاب.  1394مشايخ، محمد رضا، معصومی، حسن ) -3
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 ورزش معلولین الف( عنوان درس به فارسی:  

 Adaptive Exerciseعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 اصالحی تمرينات

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 تعريف معلول و معلولیت و  انواع معلولیت هاي جسمی، ذهنی و حسی و ورزش هاي خاص هر گروه   مطالعه

 اهداف ویژه:   
 انواع معلولیت ها آشنايی با    •

 ورزش معلولین آشنايی با    •

 

 پ( سرفصل:  
 تعريف معلولیت معلول و تقسیم بندي معلوالن     -1

 علل بروز معلولیت ها و اهمیت ورزش براي معلولین و مراحل سازگاري معلولین    -2

 تاريخچه ورزش معلوالن و بازي هاي پارالمپیک     -3

 اصول پزشکی و اساسی ورزش معلوالن    -4

 اهداف عمومی و اختصاصی ورزش با معلوالن     -5

 ن شنوايی و بازي هاي آن ها  تعريف و کالس بندي معلوال   -6

 تعريف و کالس بندي معلوالن بینايی و بازي هاي آن ها     -7

 تعريف و تقسیم بندي معلوالن فلج مغزي و اصول اختصاصی ورزش با معلوالن فلج مغزي   -8

 تعريف و تقسیم بندي معلوالن قطع و نقص عضو و اصول اهداف اختصاصی ورزش با آن ها   -9

 تعريف و تقسیم بندي معلوالن نخاعی و اصول و اهداف اختصاصی ورزش با معلوالن نخاعی   -10

تعريف و تقسیم بندي معلوالن شايع ذهنی و روانی )کم توان ذهنی، داون، بیش فعالی و اوتیسم( و اصول و اهداف اختصاصی   -11

 ورزش براي آنها 

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی   

 آموزش کالمی 

 ث( روش ارزشیابی:  

   ارزيابی دانش در موضوع حرکات اصالحی

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 .حتمی   انتشاراتورزش و تربیت بدنی معلولین،    (1394)  دانشمندي حسن .1

   .حتمی  انتشاراتکتاب جامع ورزش معلولین    (1394)سخنگويی يحیی، محمديان فريبا .2

 اصول، مبانی و اهداف ورزش معلوالن، انتشارات حتمی، تهران.  (  1393)جاللی فراهانی، مجید   .3
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 فیزيولوژي ورزشی کودکانالف( عنوان درس به فارسی:  

 Exercise Physiology in Childrenعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 فیزيولوژي ورزشی

 تکمیلی

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری  

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 مبانی فیزيولوژيايی ورزش در کودکان در زمینهدانشجويان  گسترش دانش

 اهداف ویژه: 
 هاي فیزيولوژيکی دوران رشد  آشنايی دانشجويان با ويژگی  •

 حرکتی کودکان و نوجوانان با فعالیت بدنی و ورزشی   –هاي توسعه عوامل جسمانی  آشنايی دانشجويان با روش  •

 ارتباط با فعالیت بدنی و ورزشی آشنايی دانشجويان با مالحظات ويژه دوران رشد در   •

 پ( سرفصل:  
 تعادل فیزيولوژيکی بین عوامل رشدي و آمادگی جسمانی     .13

 تعامل فیزيولوژيکی بین فرايند بلوغ و آمادگی جسمانی     .14

 ويژگی هاي سوخت و سازي در افراد نوجوان     .15

 توسعه توان هوازي در افراد نوجوان     .16

 فعالیت بدنی در افراد نوجوان  پاسخ و سازگاري قلبی تنفسی به ورزش و     .17

 توسعه توان و آمادگی بی هوازي در افراد نوجوان     .18

 پاسخ و سازگاري تمرين مقاومتی در افراد نوجوان     .19

 تنظیم حرارت در افراد جوان هنگام فعالیت بدنی و ورزش     .20

 تکامل سیستم عصبی مرکزي و آمادگی عصبی عضالنی افراد نوجوان     .21

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترمفعالیت

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 

(. سازمان  1396گايینی، عباسعلی، خالدي، ندا )(. فیزيولوژي ورزشی کودکان، ترجمۀ:  2005رولند، دبلیو، توماس ) .1

 ، تهران. هفتمسمت، چاپ 

(. ترجمه: روحانی، هادي  1394ورزشی )  (. کودکان، چاقی و فعالیت1394هیلز اندرو پی، کینگ نیل اي، بیرن نواال ام. ) .2

 و همکارانش، انتشارات بامداد کتاب، چاپ اول، تهران.  
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 اختالالت رشد و يادگیري و ورزشالف( عنوان درس به فارسی:  

 Learning and Development Disorders and Sport عنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 يادگیري حرکتیرشد و 

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 اختالالت حرکتی  با تاکید برنظريه ها و انواع اختالالت رشد و يادگیري  مطالعه

 اهداف ویژه:   

 اختالالت رشدي و يادگیري  آشنايی با  •

  ارزيابی اختالالت رشدي و يادگیري آشنايی با نحوه •

 پ( سرفصل:  
   ها  اختالل  شیوع  میزان  ها،  روش  تاريخچه،  تعاريف،:  کلیات -1

 نابهنجار   رفتار  توجیه  بندي،  طبقه:  شناسی  سبب -2

 يادگیري   و  رشد  اختالالت  هاي  نظريه -3

   ها  اختالل  بندي  طبقه  و  شناسی  نشانه -4

   حرکتی  غیر  و  حرکتی  هاي  دشواري  با  نوجوانان  و  کودکان -5

   قامت  کنترل  اداري،  غیر  درخودمانده،  حرکتی،:  بالینی  اختالالت -6

  حرکتی،   احساس  فضايی،  بینايی،  هاي  ناتوانی  حرکتی،  يادگیري  رشدي  هاي  ناتوانی:  شناختی  روان  عصب  هاي  سازي  آشکار -7

   حرکتی  بینايی  سازي  يکپارچه

   حرکتی  و  توجه  مسايل   با  کودکان  فرايندي  هاي  نقص -8

   حرکتی  يادگیري  و  رشد  اختالالت  زمینه  در  عملی  مسايل -9

   ها  آزمون  کاربرد -10

 کار و کمک به کودکان و نوجوانان داراي اختالل  -11

 مداخله هاي رفتاري مثبت و سیستم هاي حمايتی -12

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی   

 آموزش کالمی 

 ث( روش ارزشیابی:  

  اختالالت رشدي و يادگیريارزيابی دانش در موضوع 

 : ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه

 : منابع  فهرست(  چ

  نشر .  محمدي  سید  يحیی:  ترجمۀ.  روانی  اختالالت  درباره  بالینی  هاي  ديدگاه:  روانی  شناسی  آسیب(  1389. )س  وشون،  ار؛  هالجین، .1

 . تهران  اول،  چاپ.  روان

2. Cheatum. A (2001). Physical Activty for Children learning and Behavior improvement ,. 
Hammond.  
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  یورزش  هاي فناوريالف( عنوان درس به فارسی:  

  Sport Technologiesعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 

 نیاز:  همدروس  

 
 32تعداد ساعت:  

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه   سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 مفاهیم فنآوري و کارکرد آن در ورزش  گسرش دانش در زمینه

 اهداف ویژه:   

 آشنايی کلی با فناوري، نحوه بکارگیري آن و تاثیر آن بر سیستم ها   •

 هاي بکارگرفته شده در ورزش، فضا ها و تجهیزات ورزشیفناوري با  آشنايی •

 هاي سنجش ورزشی در ابزار  هاي بکاررفتهفناوري با  آشنايی •

 پ( سرفصل:  

 برنامه ريزي و توسعه تکنولوژي در ورزش   .1

 تاثیر علم و تکنولوژي بر عملکرد ورزشکاران   .2

 هاي ورزشی(  هاي خاص بر بدنه اجرايی ورزش )سازمانتاثیر تکنولوژي   .3

 هاي انجام کار  دانش کاربردي تکنولوژي، مفاهیم اصلی، تئوري ها و روش  .4

 ورزش و تکنولوژي خطرات، مسئولیت ها و موازين اخالقی مرتبط با  .5

 هاي نوين در حوزه تکنولوژي ورزشینرم افزار  .6

 هاي ورزشی هاي سنجش، سطوح و فضاهاي نوين بکاررفته در البسه، تجهیزات، ابزار تکنولوژي   .7

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترم  فعالیت

    آزمون میان ترم 

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 

و همکارانش، انتشارات آواي ظهور، چاپ    زهرا عبدالوهابیورزشی. ترجمه:    امکانات  و  آوري  ( فن1391)  پیتر کالی، جان پاسکو .1

 اول، تهران. 

 ورزش، انتشارات بامداد کتاب، چاپ اول، تهران.   در  آوري  فن  و  اطالعاتی  ( سیستم1396همتی نژاد مهرعلی و همکارانش ) .2

نتشارات  ورزشی. ا  هاي  سازمان  در  سازمانی  هوش  و  تعالی  در  اطالعات  فناوري  ( نقش1394)   سکه مهدي  حسینی  زاده رضا،  رجب .3

 هرمزان، چاپ اول، تهران. 

  



 53/  کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی

53 
 

 فوتسال تخصصی /فوتبالالف( عنوان درس به فارسی:  

 Special Soccer/Futsalعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی فوتسال  /فوتبال

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي اصلی اجرا و آموزش انواع تمرينات سیستماتیک براي تقويت تکنیک و تاکتیک مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 هاي اصلی  اجرا و آموزش تمرينات مختلف براي بهبود تکنیک آشنايی با نحوه   •

 هاي پیشرفته در حمله و دفاع اجرا و آموزش سیستمآشنايی با نحوه   •

 

 پ( سرفصل:  
 هاي تقويت دريبل، پاس و ضربه در قالب تمرينات مختلفاجرا و آموزش روش    .1

 هاي پیشرفته در دفاع اجرا و آموزش تاکتیک ها و سیستم    .2

 هاي پیشرفته در حملهاجرا و آموزش تاکتیک ها و سیستم    .3

 هاي مختلفتمرينات دروازه بانی در وضعیت   .4

 ضربات ايستگاهی هاي مختلف  اجرا و آموزش تاکتیک    .5

 اصول بازي خوانی و تجزيه و تحلیل بازي  .6

  

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 سنجش طراحی تمرينات مهارتی و مربیگري

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(. چاپ اول، انتشارات بامداد کتاب،  1384تمرين فوتبال، ترجمه محصص، مرتضی و خواجوي، نعیما )  180کنت ول، ريچارد.   -1

 تهران. 

 انتشارات آواي ظهور، تهران. هاي مدرن در فوتبال، چاپ اول  (. تقابل سیستم1393اقبالی، مسعود ) -2

ويلیامز، مارک، کارلینگ، کريستوفر. رايلی، توماس. راهنماي تحلیل مسابقه فوتبال: رويکردي نظام مند براي ارتقاي بازي، ترجمه:   -3

 (. انتشارات ناهید1388سلطانی، شیفته )
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 هاي ورزشی کار با دستگاهالف( عنوان درس به فارسی:  

 Weight Training with Machines and Ergometersعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی آمادگی جسمانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي بدنسازي و کارسنج ها اجرا و آموزش چگونگی تمرين با دستگاه مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 هاي تمرين مقاومتی اجرا و آموزش چگونگی تمرين با دستگاه آشنايی با نحوه •

 هاي متداولاجرا و آموزش چگونگی تمرين با انواع کارسنج آشنايی با نحوه •

 پ( سرفصل:  
 هاي تمرين مقاومتی ساده اجرا و اموزش چگونگی تمرين با دستگاه    -1

 هاي تمرين مقاومتی اسمیت اجرا و اموزش چگونگی تمرين با دستگاه    -2

 هاي تمرين مقاومتی هیدرولیکیاجرا و اموزش چگونگی تمرين با دستگاه    -3

 هاي تمرين مقاومتی مقاومت متغیرا و اموزش چگونگی تمرين با دستگاه اجر    -4

 هاي ايزوکینتیکاجرا و اموزش چگونگی تمرين با دستگاه    -5

 اجرا و اموزش چگونگی تمرين با انواع نوار گردان و چرخ کارسنج     -6

 اجرا و اموزش چگونگی تمرين با دستگاه اسکی فضايی   -7

 اجرا و آموزش چگونگی تمرين با ساير کارسنج ها   -8

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي ورزشیارزيابی چگونگی استفاده از دستگاه

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
اچ، ويويان ) -1 نیا، محمد رضا، رجبی، حمید، گايینی،  2010هیوارد،  آزاد، احمد، حامدي  (. آمادگی جسمانی پیشرفته، ترجمه: 

 (، چاپ سوم، انتشارات سمت.  1395عباسعلی )

 هاي قدرتی، چاپ اول، انتشارات حتمی، تهران.  ين(. بهینه سازي تمر1395خواجوي، نعیما ) -2
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 ژيمناستیک تخصصی الف( عنوان درس به فارسی:  

 Special Gymnasticsعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی ژيمناستیک 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي نسبتا پیشرفته در حرکات زمینی و روي اسباب  اجرا و آموزش برنامه مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 هاي نسبتا پیشرفته زمینیاجرا و آموزش برنامه آشنايی با نحوه •

 هاي نسبتا پیشرفته روي اسباب اجرا و آموزش برنامه آشنايی با نحوه •

 سیستم امتیاز گذاري در ژيمناستیک آشنايی با   •

 پ( سرفصل:  
 هاي زمینی نیمه پیشرفته )انواع غلت، پیچ، پشتک و نیم پشتک، وارو و نیم وارو و. .(  مه اجرا و آموزش برنا    -1

 هاي ساده روي پارالل اجرا و آموزش برنامه    -2

 هاي ساده روي بارفیکس اجرا و آموزش برنامه    -3

 هاي ساده روي دارحلقه )چوب موازنه براي دختران(  اجرا و آموزش برنامه    -4

 هاي ساده روي خرک يا خرک حلقه اجرا و آموزش برنامه    -5

 امتیاز گذاري و سیستم طبقه بندي سختی حرکات     -6

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 روي اسبابسنجش اجراي برنامه زمینی و 

 چگونگی داوري برنامه

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. ژيمناستیک پیشرفته دختران، انتشارات دانشگاه الزهرا، چاپ اول، تهران 1385رضوي، آمنه ) .1

 ، چاپ اول، تهران.  (. اصول آموزش ژيمناستیک، دانشگاه رازي1388طاهري، حمیدرضا، محمدي، سردار ) .2
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 شنا تخصصیالف( عنوان درس به فارسی:  

 Special Swimmingعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی شنا 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي شنا و برگزاري مسابقات هاي تقويت مهارتروش مطالعه  

 اهداف ویژه:   

 اجرا و آموزش انواع تمرينات براي تقويت مهارت ها و عملکرد شنا  آشنايی با نحوه •

 چگونگی برگزاري مسابقات شنا  آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 شنا در قالب تمرين   4تمرين مهارت   -1

 هاي مختلف تمرينی )تداومی، تناوبی، هیپوکسی و. . .( آشنايی و اجراي برنامه  -2

 اجرا و آموزش انواع استارت     -3

 ش مهارت برگشت سالتو اجرا و آموز   -4

 مديريت و شیوه برگزاري مسابقات شنا   -5

 

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی   

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 سنجش عملکرد شنا در مسافت کوتاه و بلند 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(. انتشارات فدراسیون  1381گازمان، جی، روبن. تمرينات مهارتی شنا، چهار شناي رقابتی، ترجمه سالمی، فاطمه و صديقی، پرناز ) -1

 شناي جمهوري اسالمی ايران، چاپ اول، تهران 

زي )برنامه ريزي، دوره بندي و بهینه سازي تمرينات شنا(، ترجمه: خبازيان، بهزاد مهدي، چاپ  (. علم پیرو1383البراخت، جان ) -2

 اول، انتشارات فدراسیون شنا، تهران. 
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 کشتی تخصصیالف( عنوان درس به فارسی:  

 Special Wrestlingعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی کشتی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 ه کشتیژهاي مختلف رقابت کشتی و آماده سازي ويتاکتیک مطالعه 

 اهداف ویژه: 
 هاي مختلف کشتی در مبارزه با حريفان مختلف تاکتیکآشنايی با     •

 علم تمرين و اماده سازي ويژه کشتی  آشنايی با •

 چگونگی داوري کشتی  آشنايی با •

 پ( سرفصل:  
 هاي مختلف حمله اي، دفاعی و مديريت مسابقه تاکتیک   -1

 تجزيه و تحلیل مسابقه کشتی    -2

 چگونگی بدنسازي در کشتی   -3

 طراحی برنامه تمرين )يک جلسه تا يک فصل(     -4

 هاي تخصصی در کشتی ازمون    -5

 مالحظات مربوط به کنترل وزن    -6

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 اجراي کشتی •

 مربیگري  •

 برنامه نويسی  •

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه:   

 چ( فهرست منابع: 
(. چاپ چهارم، انتشارات علم  1386مارتل، بیل. اموزش کشتی، تکنیک، تاکتیک، بدنسازي، ترجمه: دباغان، ابوالقاسم، نوربخش، ناصر ) -1

 و حرکت، تهران. 

 کشتی گرفتن، چاپ اول، انتشارات حتمی، تهران.    (. اصول علمی1390گودرزي، محمود، نصیرزاده، عبدالمهدي ) -2

 (. علم تمرين در کشتی، چاپ اول، انتشارات به نشر، تهران.  1389میرزايی، بهمن ) -3
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 دو ومیدانی تخصصی الف( عنوان درس به فارسی:  

 Special Track and Fieldعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی دوومیدانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

اجرا و آموزش تکنیک پرش با نیزه، پیاده روي و چگونگی تمرين و مسابقه مواد ترکیبی )هفت گانه و    مطالعه نحوه

 دهگانه(  

 اهداف ویژه:   

 اجرا و آموزش پرش با نیزه و پیاده روي آشنايی با نحوه •

 اجرا و تمرين مواد ترکیبی )هفتگانه و دهگانه(   آشنايی با نحوه  •

 

 پ( سرفصل:  
 اجرا و آموزش تکنیک پرش با نیزه     -1

 اجرا و آموزش تکنیک پیاده روي    -2

 اجرا و آموزش تکنیک چرخشی در پرتاب وزنه     -3

 چگونگی تمرينات مواد ترکیبی )هفتگانه دختران و دهگانه پسران(     -4

 امتیاز گذاري مواد ترکیبی   -5

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –یاددهی  ت( روش  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي کالسی هاي اموزش داده شده و فعالیتارزيابی مهارت

 امتیاز اجراي مواد ترکیبی

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(. دوومیدانی، جلد اول، چاپ هفتم،  1389بیات، محمد رضا، کلهر، علی، شادمهر، بیژن، صغادي، جواد، ابراهیمی عطري، احمد ) -1

 انتشارات سمت، تهران.  

 یدانی، جلد دوم، چاپ نهم، انتشارات سمت، تهران.  (. دووم1393شادمهر، بیژن، رجبی، حمید، خواجوي، نعیما ) -2

 هاي دوومیدانی، انتشارات حتمی، تهران.  (. تکنیک1388خواجوي، نعیما، صغادي، جواد ) -3
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 جودوالف( عنوان درس به فارسی:  

 Judoعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی کشتی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پايه در جودو اجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه 

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه و قوانین در جودو آشنايی با  •

 اجرا و آموزش انواع گارد و نحوه استقرار در جودو  آشنايی با نحوه  •

 اجرا و آموزش فنون پايه در جودو  آشنايی با نحوه •

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه جودو در ايران و جهان    -1

 آشنايی مقدماتی با قوانین و مقررات جودو  -2

 و اجرا و آموزش انواع گارد و استقرار در جود   -3

 اجرا و آموزش فنون پايه در جودو     -4

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 سنجش فنون پايه

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(. چاپ اول، انتشارات  1389جودو، ترجمه: رستگار، محمد علی، رحیمی، بیژن )هیکو کاشی وازاکی، کاتس. آموزش گام به گام  -1

   بوستان، تهران.

 (. انتشارات ورزش 1392پدرو، جیمی. جودو: آموزش گام به گام، ترجمه: حامی، محمد ) -2
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 کاراته الف( عنوان درس به فارسی:  

 Karateعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي کاراته اجرا و آموزش فنون نمايشی و مبارزه در يکی از سبک مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 هاي مختلف کاراتهتاريخچه و ويژگی سبک آشنايی با  •

 هاي پايه در کاراتهاجرا و آموزش مهارت نحوه   آشنايی با  •

 اجرا و آموزش اجراي برنامه نمايشی )کاتا(   نحوه آشنايی با  •

 پ( سرفصل:  
 مبانی و قوانین ورزش کاراتهتاريخچه،     -1

 هاي متفاوت کاراته ويژگی سبک   -2

 هاي دست اجرا و آموزش مهارت    -3

 هاي پا اجرا و آموزش مهارت    -4

 هاي دفاع و حمله در مبارزه کاراتهروش    -5

 هاي مبارزه اي تاکتیک   -6

 هاي نمايشی )کاتا(  اجرا و آموزش برنامه    -7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 هاي پايه سنجش مهارت  •

 چگونگی استفاده از مهارت ها در مبارزه •

 اجراي کاتا  •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. چاپ سوم، انتشارات بوستان، تهران.  1388، چاک. آموزش فنون کاراته، ترجمه: محمد علی نژاد، پژمان )توريس -1

(. جلد اول و دوم، چاپ اول،  1390هاي شوتوکان کاراته، ترجمه: بوستانی، محمد علی، بوستانی، محمد حسن )گراپ، جواچیم. کاتا -2

 انتشارات نويد شیراز، شیراز.  
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 تکواندوبه فارسی:    الف( عنوان درس

 Taekwondoعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پايه در تکواندو  اجرا و آموزش تکنیک مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه و قوانین تکواتدو  آشنايی با  •

 هاي پايه در تکواندو اجرا و آموزش مهارت  نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و قوانین مقدماتی و تجهیزات در ورزش تکواندو    -1

 هاي اصلی دست براي دفاعاجرا و آموزش تکنیک    -2

 هاي اصلی پا اجرا و آموزش تکنیک    -3

 هاي اساسی دفاع در ضربات پا اجرا و آموزش تکنیک    -4

 هاي اساسی حمله و دفاعاجرا و آموزش تکنیک    -5

 هاي مبارزه اي تاکتیک   -6

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 هاي پايه سنجش مهارت  •

 چگونگی استفاده از مهارت ها در مبارزه •

 اجراي کاتا  •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 ندواز مبتدي تا پیشرفته، چاپ اول، انتشارات حتمی، تهران.  (. آموزش تکوا 1391کشاورز، لقمان ) -1

 (. آموزش تخصصی تکواندو، مبتدي تا پیشرفته، انتشارات رسانه مکتوب.  1394تقوايی فر، مصطفی ) -2
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 موي تاي الف( عنوان درس به فارسی:  

 Muay Thaiعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پايه در موي تاي  اجرا و آموزش تکنیک مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه و قوانین در موي تاي آشنايی با  •

 هاي پايه در موي تاي اجرا و آموزش مهارت  نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه، انواع، قوانین مقدماتی و تجهیزات در ورزش موي تاي    -1

 اجرا و آموزش تکنیک ها و ضربات اصلی دست     -2

 نیک ها و ضربات اصلی پااجرا و آموزش تک   -3

 هاي اساسی دفاع در ضربات پا اجرا و آموزش تکنیک    -4

 هاي اساسی دفاع در ضربات دست اجرا و آموزش تکنیک    -5

 هاي اساسی حمله و دفاعاجرا و آموزش تکنیک    -6

 هاي مبارزه اي اجرا و آموزش تاکتیک    -7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي پايه سنجش مهارت

 چگونگی استفاده از مهارت ها در مبارزه

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. انتشارات پارسی نژاد، تهران.  1376تاي، بوکس تايلندي، ترجمه: کارآموز، مرتضی )  -فالک، داويد، مواي -1
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 ووشو الف( عنوان درس به فارسی:  

 Wushuعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پايه در دو بخش نمايشی و مبارزه اي در ووشو  اجرا و آموزش تکنیک مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 هاي ووشوتاريخچه، قوانین و انواع سبک  آشنايی با  •

 هاي پايه در سبک نمايشی )تالو( اجرا و آموزش تکنیک نحوه  آشنايی با  •

 هاي پايه در سبک مبارزه اي )سان شو( اجرا و آموزش تکنیک  نحوه آشنايی با  •

 

   پ( سرفصل:
 تاريخچه و قوانین در سبک تالو و سان شو    .1

 هاي دست و پا در سبک تالو اجرا و آموزش تکنیک    .2

 هاي پرشی و پرتابی در سبک تالو اجرا و آموزش تکنیک    .3

 اجرا و آموزش حرکات تعادلی در سبک تالو     .4

 اجرا و آموزش فنون جارويی در سبک تالو    .5

 چگونگی اجراي يک برنامه     .6

 اجرا و آموزش ضربات دست و پا در سبک سان شو    .7

 هاي حمله و دفاع در سبک سان شو اجرا و آموزش تاکتیک    .8

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي پايه در دو بخش تالو وسان شوسنجش تکنیک 

 اجراي برنامه نمايشی 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 معیار انديشه، تهران.    (. اموزش و راهنماي کامل ووشو، انتشارات1381احمدي، محسن ) -1

 (. ووشو، چاپ اول، انتشارات حتمی، تهران. 1385ولیزاده، صمد ) -2
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 تس پیالالف( عنوان درس به فارسی:  

 Pilatesعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 اجرا و آموزش حرکات پیالتس  مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، اهمیت و موارد کاربرد پیالتس   آشنايی با  •

 هاي پیالتس اجرا و آموزش حرکات وبرنامه نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 مبانی، تاريخچه و اهمیت پیالتس     .1

 موارد کاربرد پیالتس در سالمتی، آمادگی و بیماري     .2

 اجرا و آموزش حرکات انعطاف پذيري مورد نیاز پیالتس    .3

 اجرا و آموزش حرکات تعادلی و کنترلی مورد نیاز پیالتس    .4

 اجرا و آموزش حرکات قدرتی مورد نیاز پیالتس     .5

 هنگی جسم، ذهن و روح(  اجرا و آموزش کنترولوژي )هما   .6

 هاي پیالتس با اهداف مختلفطراحی برنامه    .7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 های پیالتس سنجش طراحی و اجرای برنامه

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(. چاپ چهارم، انتشارات حتمی،  1395دنیل، لیون، مجموعه تمرينات ورزشی پیالتس، ترجمه: عطري، بهاره، شفیعی، مرتضی ) -1

 تهران.  
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 يوگا الف( عنوان درس به فارسی:  

 Yogaعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 اجرا و آموزش حرکات يوگا  نحوهمطالعه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، اهمیت و انواع يوگا  آشنايی با  •

 هاي يوگا اجرا و آموزش حرکات وبرنامه نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 مبانی، تاريخچه و اهمیت يوگا     -2

 انواع يوگا     -3

 هاي کنترل ذهن )مراقبه(  انواع روش    -4

 اجرا و آموزش حرکات يوگا    -5

 اجرا و آموزش کنترولوژي )هماهنگی جسم، ذهن و روح(     -6

 هاي يوگا با اهداف مختلفطراحی برنامه    -7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي يوگا سنجش طراحی و اجراي برنامه 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 منابع علمی روز توسط مدرس معرفی گردد. -1
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 تاي چیالف( عنوان درس به فارسی:  

 Thi Chiعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 اجرا و آموزش حرکات تاي چی  مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، اهمیت و انواع تاي چی  آشنايی با  •

 هاي تاي چی اجرا و آموزش حرکات وبرنامه نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 مبانی، تاريخچه و اهمیت تاي چی     -1

 انواع تاي چی     -2

 اجرا و آموزش حرکات تاي چی    -3

 اجرا و آموزش کنترولوژي )هماهنگی جسم، ذهن و روح(     -4

 مختلفهاي تاي چی با اهداف  طراحی برنامه    -5

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي تاي چی سنجش طراحی و اجراي برنامه 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. انتشارات نگرش، تهران.  1380هرمان کاوز، آموزش تاي چی، ترجمه: دوستی، امامعلی ) -1

مک فارلین، استوارت، کتاب کامل و اصول بنیادين تاي چی چوآن، ترجمه: البرزي، منوچهر، ذاکري، مرضیه، انتشارات علم و حرکت،   -2

 تهران.  
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 واترپلوالف( عنوان درس به فارسی:  

 Water Poloعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی   شنا

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پايه در واترپلو اجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه و قوانین و تجهیزات ورزش واترپلو  آشنايی با  •

 هاي شناوري در آبتقويت مهارت نحوه آشنايی با  •

 واترپلوهاي بازي در هاي پايه و سیستماجرا و آموزش مهارت  نحوه آشنايی با  •

 پ( سرفصل:  

 تاریخچه و تجهیزات ورزش واترپلو    
 اجرا و آموزش حرکات مقدماتی و شناوري در واترپلو    -1

 هاي حمل توپ در واترپلو اجرا و آموزش روش    -2

 اجرا و آموزش انواع پاس در واترپلو    -3

 اجرا و آموزش انواع دريافت در واترپلو    -4

 اجرا و اموزش انواع شوت در واترپلو    -5

 هاي دروازه بانی در واترپلو اجرا و آموزش تکنیک    -6

 هاي دفاع و حملهسیستم   -7

 مقررات و قوانین    -8

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي پايه سنجش مهارت

 چگونگی اجراي مهارت ها در بازي 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. چاپ اول، انتشارات نور، تهران. 1381بوش، پاول،  شیرجه، واترپلو و شناي موزون، ترجمه: آقايی حکاک، مسعود ) -1

2- Hines,C (2008). Water polo, The Y S way,Author House  . 
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 نجات غريق الف( عنوان درس به فارسی:  

 Lifeguardعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی شنا 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي نجات و حیات بخشی غريقاصول، تکنیک ها و تاکتیکمطالعه   

 اهداف ویژه:   

 قوانین نجات غريق آشنايی با  •

 هاي نزديک شدن، گرفتن و حمل غريقتکنیک آشنايی با  •

 چگونگی حیات بخشی غريق آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و تجهیزات ورزش واترپلو    -1

 قوانین مدنی و حقوقی مرتبط با غريق   -2

 اجرا و آموزش شناي پشت، شناي پهلو و قوس زدن در عمق    -3

 هاي حمل شناگر خسته تکنیک   -4

 هاي ورود به آب و نزديک شدن به غريقروش    -5

 هاي دفاع از حمله غريق روش    -6

 هاي حمل غريق روش    -7

 هاي بیرون آوردن غريق از آب روش    -8

 هاي حیات بخشی غريقاصول و روش    -9

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي نجات غريق سنجش تکنیک 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. نجات غريق، انتشارات جنگل، تهران.  1388تندنويس، فريدون ) -1

 (. فنون نجات غريق، چاپ اول، انتشارات عشق دانش، تهران. 1384عمويی، جواد ) -2

 هاي اولیه، چاپ اول، انتشارات حتمی، تهران.  (. آموزش نجات غريق وکمک 1390دانايی، اعظم ) -3
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 قايقرانیالف( عنوان درس به فارسی:  

 Rowingعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 شنا تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي قايقرانی )کانو، کاياک و رويینگ(  هاي پايه در يکی از رشته اجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 هاي قايقرانی تاريخچه، تجهیزات و انواع رشته  آشنايی با  •

 هاي قايقرانی هاي پايه در يکی از رشته اجرا و آموزش مهارت  نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 هاي قايقرانی تاريخچه و انواع رشته   -1

 تجهیزات در رشته قايقرانی   -2

 هاي الزم براي رشته قايقرانی چگونگی تقويت توانمندي    -3

 هاي پايه در قايقرانی ش تکنیک اجرا و آموز   -4

 اجرا و آموزش مسیر پارو و مراحل مختلف ضربه   -5

 قوانین و مقررات    -6

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي پايه در قايقرانیسنجش مهارت

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(. چاپ اول، انتشارات همگامان،  1386نیلسن، اس، تور. رويینگ )پاروزنی(، ترجمه: قرائت، محمد علی، عیدي، لیال، صفائی، مجتبی ) .1

 تهران.  

 تشارات کمیته ملی المپیک جمهوري اسالمی ايران، تهران. (. چاپ اول، ان1387سانتو، جابا. قايقرانی، ترجمه: شمامی، حجت ) .2

 هاي اولیه، چاپ اول، انتشارات حتمی، تهران.  (. آموزش نجات غريق وکمک 1390دانايی، اعظم ) .3
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 شیرجه الف( عنوان درس به فارسی:  

 Divingعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی ژيمناستیک 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 پیشرفته در ورزش شیرجه هاي ساده و نیمه اجرا و آموزش تکنیک مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، نکات ايمنی، مقررات و تمرينات مقدماتی  آشنايی با  •

 هاي ساده و نیمه پیشرفتهاجرا و آموزش مهارت  نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه، تجهیزات و انواع شیرجه    -1

 نکات ايمنی در ورزش شیرجه    -2

 از آب   اجرا و آموزش حرکات مقدماتی در خارج   -3

 هاي ساده و ورود با پا اجرا و آموزش انواع شیرجه    -4

 هاي ساده و ورود با سر اجرا و آموزش انواع شیرجه    -5

 هاي ساده با پیچاجرا و آموزش انواع شیرجه    -6

 هاي نیمه پیشرفته )پشتک، فرشته و. .(.  اجرا و آموزش انواع شیرجه    -7

 قوانین و مقررات مسابقات شیرجه    -8

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 هاي پايه سنجش مهارت  •

 اجراي يک حرکت نیمه پیشرفته   •

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. چاپ اول، انتشارات فدراسیون جمهوري اسالمی ايران، تهران.  1389رجه، ترجمه: هجیر، مهرداد )ران، ابراين. آموزش شی .1
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 تنیسالف( عنوان درس به فارسی:  

 Tennisعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پايه در تنیس اجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، تجهیزات و قوانین در تنیس آشنايی با  •

 هاي پايه در تنیس اجرا و آموزش مهارت  نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و تجهیزات تنیس   -1

 نحوه گرفتن راکت و چگونگی استقرار براي انواع ضربات    -2

 اجرا و آموزش حرکات مقدماتی راکت و توپ   -3

 و بک هند(  هاي ساده )فورهند  اجرا و آموزش انواع ضربه    -4

 اجرا و آموزش سرويس ساده    -5

 اجرا و آموزش انواع حرکات والی فورهند و بک هند   -6

 هاي پیشرفته )پیچشی، تیز(  اجرا و آموزش ضربه    -7

 هاي متداول در بازي يک نفره و دونفره تاکتیک   -8

 قوانین و مقررات بازي تنیس   -9

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 هاي پايه سنجش مهارت  •

 چگونگی استفاده از مهارت ها در بازي   •

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. چاپ اول، انتشارات آواي آبیز، تهران.  1384ا )(. آموزش تنیس، ترجمه: عنبري عوالر، محمدرض 2004مسازاکی، کرول ) -1
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 کوه نورديالف( عنوان درس به فارسی:  

 Mountaineeringعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 اصول و تجهیزات ورزش کوه نوردي و سرپرستی و هدايت گروه کوه نورديمطالعه    

 اهداف ویژه:   

 اصول، تجهیزات و نکات ايمنی در کوه نوردي آشنايی با  •

 حرکت در کوه و طبیعت  نحوه  آشنايی با  •

 هاي کوه نورديچگونگی هدايت گروه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 اصول و تجهیزات ورزش کوه نوردي    -1

 انواع گره در کوه نوردي    -2

 نکات ايمنی در کوه نوردي    -3

 هاي اولیه در کوهستانخطرات و کمک   -4

 موزش گام برداري در کوهستاناجرا و آ   -5

 چگونگی حرکت در جنگل، رودخانه و غارها    -6

 اصول هدايت و سرپرستی گروه کوه نوردي    -7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 هاي اصلی در کوه نوردي سنجش مهارت  •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. آموزش کوهپیمايی و کوه نوردي از مقدماتی تا پیشرفته، چاپ اول، انتشارات بامداد کتاب، تهران.  1385حسن پور، غالمحسین ) -1

 (. کوهنوردي، چاپ دوم، انتشارات حتمی، تهران.1392مجد آرا، علی اصغر ) -2
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 اسکیالف( عنوان درس به فارسی:  

 Skiingعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی آمادگی جسمانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي اساسی در اسکیاجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 هاي مختلف اسکیتاريخچه، تجهیزات، ايمنی، قوانین و رشته  آشنايی با  •

 اجرا و آموزش انواع حرکت در اسکی نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و تجهیزات رشته اسکی   -1

 اصول اولیه و نکات ايمنی در اسکی    -2

 اجرا و آموزش چگونگی استقرار و حفظ تعادل روي چوب اسکی    -3

 اجرا و آموزش حرکات مقدماتی راه رفتن با چوب اسکی    -4

 اجرا و آموزش حرکت مستقیم در اسکی   -5

 هاي ساده اجرا و آموزش پیچ    -6

 قوانین و مقررات ورزش اسکی    -7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 هاي اساسی در اسکیسنجش مهارت  •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
1- Chris,Fellows (2011). Total Skiing , Human kinetics publisher  . 
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 تیروکمانالف( عنوان درس به فارسی:  

 Archeryعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 جسمانی تکمیلی آمادگی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 تیراندازي با کمانهاي اساسی در اجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، اصول، تجهیزات، نکات ايمنی و قوانین تیراندازي با کمان آشنايی با  •

 هاي اساسی در ريکرو و کامپونداجرا و آموزش مهارت  نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه، اصول و نکات ايمنی   -1

 تجهیزات ورزش تیراندازي با کمان    -2

 تیراندازي با کمان   هايانواع رشته    -3

 اجرا و آموزش نحوه استقرار بدن و نگهداري کمان    -4

 چگونگی انتخاب کمان با توجه به وضعیت نیروي افراد    -5

 اجرا و آموزش چگونگی رها کردن تیر    -6

 تیراندازي در رشته ريکرو و کامپوند    -7

 قوانین و مقررات در تیراندازي با کمان   -8

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 هاي اساسی در رشته تیروکمان سنجش مهارت  •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. آموزش تیروکمان، چاپ اول، انتشارات بامداد کتاب، تهران.  1388تنور ساز، سعید، چیري، لورا، هدايت، فروغ ) -1

  



 75/  کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی

75 
 

 تیراندازي الف( عنوان درس به فارسی:  

 Shootingعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي اساسی در تیراندازي با تفنگ و تپانچهاجرا و آموزش مهارت نحوهمطالعه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، تجهیزات، نکات ايمنی و انواع رشته ها در تیراندازي  آشنايی با  •

 هاي اساسی در تیراندازي با تفنگ و تپانچهاجرا و آموزش مهارت  نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 هاي تیراندازي  تاريخچه، تجهیزات و انواع رشته    -1

 اصول اساسی و نکات ايمنی در تیراندازي با تفنگ و تپانچه     -2

 انواع حالت گیري در تیراندازي )ايستاده، به زانو، درازکش(     -3

 مراحل مختلف شلیک   -4

 اجرا و آموزش تیراندازي بدون شلیک   -5

 اجرا و آموزش تیراندازي با شلیک     -6

 قوانین و مقررات در تیراندازي     -7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 تیر  10امتیاز کسب شده از   •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 تیراندازي، انتشارات فدراسیون تیراندازي، تهران.    3(. جزوه آموزشی مربیگري درجه  1390فدراسیون تیراندازي ) -1

 (. فنون تیراندازي با تفنگ، چاپ اول، انتشارات ياقوت، تهران.  1384ذوالفقاري، سید حسن ) -2
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 اسکیتالف( عنوان درس به فارسی:  

 Skatingعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پايه در ورزش اسکیت نمايشیاجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، تجهیزات، نکات ايمنی و قوانین اسکیت نمايشی  آشنايی با  •

 هاي اساسی در اسکیت نمايشیاجرا و آموزش مهارت  نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه، مفاهیم پايه و انواع رشته ها با اسکیت     -1

 وسايل و تجهیزات اسکیت نمايشی   -2

 وضعیت آمادگی و ايمنی در اسکیت    -3

 اجرا و آموزش حرکات آشنا سازي در اسکیت نمايشی   -4

 اجرا و آموزش حرکات خطی به جلو وعقب    -5

 اجرا و آموزش حرکات هماهنگی و تعادلی   -6

 اجرا و آموزش حرکات زيک زاک به جلو و عقب    -7

 اجرا و آموزش حرکات چرخشی   -8

 اجرا و آموزش حرکات ترکیبی   -9

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی   

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 ارزيابی اجراي برنامه حرکتی

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. آموزش اسکیت پايه، چاپ اول، انتشارات تهران.  1391افضلی بروجنی، اسداهلل، حیدري، حسین ) -1

 اب، تهران.  (. چاپ پنجم، انتشارات عصر کت1388ادواردز، کريس. آموزش اسکیت، ترجمه: همت خواه، محمد، همت خواه، پیام ) -2
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 کراس فیت الف( عنوان درس به فارسی:  

 Crossfitعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی آمادگی جسمانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي تمرين ترکیبی قدرتی، سرعتی، استقامتی )کراس فیت( اجرا و آموزش چگونگی طراحی برنامه مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، اصول وتجهیزات کراس فیت آشنايی با  •

 هاي کراس فیتاجرا و آموزش چگونگی طراحی برنامه نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و اصول تمرينات کراس فیت   .1

 آشنايی اهمیت و کاربرد تمرينات کراس فیت .2

 تجهیزات تمرينات کراس فیت   .3

 ايستگاه  10تا    4و استقامتی بصورت مداري بین    هاي ترکیبی قدرتی، سرعتیاجرا و آموزش طراحی برنامه    .4

 هاي کراس فیت متداول )باربارا، مورف، جکی و. . .(  طراحی برنامه    .5

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 ايستگاه  10ارزيابی زمان اجراي يک برنامه کراس فیت با حداقل 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 هاي تمرينی، چاپ اول، انتشارات سجاد عارفی نیا، تهران.  (. کراس فیت و برنامه 1395عارفی نیا، سجاد ) -1
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 هاي تفريحی آبی ورزش الف( عنوان درس به فارسی:  

 Recreational Aquatic Exerciseعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 شنا تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي تفريحی آبی )با توجه به امکانات(  اجرا و آموزش برخی ورزش مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 اجرا و آموزش قايقرانی تفريحی نحوه آشنايی با  •

 اجرا و آموزش انواع اسکی در آب نحوه آشنايی با  •

 اجرا و آموزش موج سواري و غواصی  نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 هاي تفريحی آبیانواع و اهمیت ورزش ها و فعالیت    -1

 اجرا و آموزش انواع قايقرانی تفريحی )پارويی، پدالی، موتوري(     -2

 اجرا و آموزش ماهیگیري    -3

 اجرا و آموزش اسکی روي آب    -4

 اجرا و آموزش جت اسکی    -5

 اجرا و آموزش مقدماتی موج سواري    -6

 اجرا و آموزش مقدماتی غواصی    -7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي آموزش داده شده سنجش مهارت

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. اصول غواصی آزاد، انتشارات پازينه، تهران.  1392شايگان، مجید ) -1
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 دوچرخه سواري الف( عنوان درس به فارسی:  

 Cyclingعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 جسمانی تکمیلی آمادگی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي مختلف دوچرخه سواري اجرا و آموزش تکنیک ها و رشته مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، تجهیزات و مواد مختلف دوچرخه سواري جاده آشنايی با  •

 هاي دوچرخه سواري در مسابقات جاده اجرا و آموزش تکنیک  نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و تجهیزات دوچرخه سواري جاده    -1

 وچرخه سواري جاده )انفرادي، تايم تريل، چند مرحله اي(  مواد مختلف د   -2

 اجرا و آموزش استقرار روي دوچرخه و راندن مستقیم    -3

 اجرا و آموزش راندن دوچرخه در پیچ ها   -4

 اجرا و آموزش استارت و توقف    -5

 هاي مسابقات جاده تاکتیک   -6

 قوانین و مقررات در انواع دوچرخه سواري جاده    -7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 سنجش مهارت ها  •

 کیلومتر   10ارزيابی رکورد در مسافت   •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. چاپ اول، انتشارات حتمی، تهران.  1391کوک، نیکول. دوچرخه سواري، ترجمه ) -1

2- Peveler,w (2008). The complete book of road cycling and racing ,International Marine/Ragged 
mountain press  . 
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 هاکی الف( عنوان درس به فارسی:  

 Hockeyعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي اساسی در هاکی سالنی اجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، تجهیزات و قوانین در ورزش هاکی  آشنايی با  •

 هاي اساسی در هاکی اجرا و آموزش مهارت  نحوه آشنايی با  •

 بازيهاي  سیستم آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و تجهیزات ورزش هاکی    -1

 هاي هاکی انواع رشته    -2

 اجرا و آموزش نحوه ايستادن و جاگیري در هاکی   -3

 اجرا و آموزش حرکات مقدماتی چوب و توپ   -4

 اجرا و آموزش انواع ضربه در هاکی   -5

 اجرا و آموزش حمل توپ در هاکی   -6

 اجرا و آموزش انواع دريبل در هاکی    -7

 فنون دروازه بانی    -8

 هاي متداول حمله و دفاعسیستم   -9

 قوانین و مقررات بازي هاکی سالنی    -10

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 هاي اساسی سنجش مهارت  •

 مهارت ها در بازي ارزيابی چگونگی استفاده از   •

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
1- Anders ,E (2008). Field Hockey: steps to success ,Human kinetics  . 
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 وزنه برداري الف( عنوان درس به فارسی:  

 Olympic Weight Liftingعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی آمادگی جسمانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 اجرا و آموزش حرکات يک ضرب و دوضرب وزنه برداري نحوهمطالعه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، تجهیزات، نکات ايمنی و قوانین وزنه برداري آشنايی با  •

 اجرا و آموزش حرکت يک ضرب و دوضرب  نحوه  آشنايی با  •

 هاي تمرين براي تقويت حرکت يک ضرب و دوضربروش آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و تجهیزات وزنه برداري    -1

 نکات ايمنی در وزنه برداري    -2

 اجرا و آموزش حرکات مقدماتی در حرکت دو ضرب    -3

 اجرا و آموزش حرکت دو ضرب    -4

 اجرا و آموزش حرکات مقدماتی در حرکت يک ضرب    -5

 اجرا و آموزش حرکت يک ضرب    -6

 هاي تمرينی براي تقويت حرکت يک ضرب و دوضربروش    -7

 مقررات رشته وزنه برداري    -8

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 ارزيابی تکنیک در حرکت يک ضرب و دوضرب  •

 ارزيابی رکورد در حرکت يک ضرب و دوضرب با توجه به وزن دانشجو  •

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(. وزنه يرداري، آموزش تکنیک ها و تاکتیک ها، قوانین و مقررات، انتشارات بامداد  1387قبادي عنصرودي، کاظم، فرحپور، بهنام ) -1

 کتاب، تهران. 
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 شطرنجالف( عنوان درس به فارسی:  

 Chessعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي آن اجرا و آموزش مهارت بازي شطرنج و  مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، مفاهیم، تجهیزات، حرکت مهره ها و قوانین در شطرنج  آشنايی با  •

 هاي مختلف بازيتاکتیک آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه، مفاهیم و تجهیزات در بازي شطرنج     -1

 حرکت مهره ها در بازي شطرنج   -2

 انواع مسابقه در بازي شطرنج   -3

 چگونگی ثبت حرکات در بازي شطرنج   -4

 هاي شروع در بازي شطرنج اجرا و آموزش انواع روش    -5

 هاي حمله و دفاع در بازي شطرنج اجرا و آموزش انواع روش    -6

 قوانین و مقررات شطرنج    -7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 سنجش مهارتها در حین بازي 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. چاپ اول، انتشارات فرزين، تهران. 1387باباعلی، آتنا )فیشر، بابی. آموزش شطرنج، ترجمه: میرزايی، حسین،   -1

 (. چاپ دوم، انتشارات حتمی، تهران.  1388مارگولیس، استوارت. آموزش شطرنج بابی فیشر ترجمه: ) -2

 (. چاپ ششم، انتشارات حتمی، تهران.  1391هاي شطرنج، ترجمه: )ايواشچنگو، سرگئی. درسنامه تاکتیک ها و ترکیب -3
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 سپک تکرا الف( عنوان درس به فارسی:  

 Sepak Takrawعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي سپک تکرااجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 ه، تجهیزات و قوانین سپک تکرا چتاريخ آشنايی با  •

 هاي سپک تکرا اجرا و آموزش مهارت  نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و تجهیزات سپک تکرا    -1

 هاي سپک تکرا )ساحلی، دبل راگا، تیمی، هوپ تکرا و. .(.  انواع رشته    -2

 اجرا و آموزش انواع ضربات اصلی در سپک تکرا و هوپ تکرا    -3

 هاي مسابقه اي تاکتیک   -4

 قوانین و مقررات در سپک تکرا و هوپ تکرا    -5

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 سنجش مهارتها ي اصلی   •

 ارزيابی چگونگی استفاده از مهارت ها در حین بازي  •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 سپک تاکرا، انتشارات ترنم بهار، ساري.  (. آشنايی و آموزش  1386کیمیا، جواد، حسنی، انسیه ) -1
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 بالهالف( عنوان درس به فارسی:  

 Balletعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی يمناستیک ژ

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پايه در باله و چگونگی اجراي برنامهاجرا و آموزش حرکات و مهارت مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، تجهیزات، انواع باله و قوانین  آشنايی با  •

 هاي پايه در باله اجرا و آموزش مهارت  نحوه  آشنايی با  •

 اجراي برنامه در باله نحوه  آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و تجهیزات باله    -1

 انواع باله )کالسیک، نئوکالسیک، رومانتیک، مدرن(     -2

 ادلی( اجرا و آموزش حرکات مقدماتی )هماهنگی و تع   -3

 اجرا و آموزش حرکات پايه در باله    -4

 چگونگی طراحی برنامه در باله    -5

 قوانین و مقررات باله    -6

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 ارزيابی اجراي يک برنامه  

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. آموزش جامع باله در چهار بخش، انتشارات سیرنگ، تهران.  1395خسروي، پرديس ) -1

 (. مبانی آموزش باله در چند کلمه، انتشارات سیرنگ، تهران.  1394خسروي، پرديس ) -2
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 کبديالف( عنوان درس به فارسی:  

 Kabaddiدرس به انگلیسی:    عنوان

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي اساسی در رشته کبدياجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه و قوانین ورزش کبدي سالنی  آشنايی با  •

 اجرا و آموزش مهارت ها و حرکات پايه   نحوه آشنايی با  •

 هاي مسابقهتاکتیک آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 فلسفه و تاريخچه ورزش کبدي     -1

 چگونگی نفس گیري و اجراي آهنگ کبدي   -2

 اجرا و آموزش حرکات پايه و اصلی در کبدي   -3

 هاي حمله و دفاع اجرا و آموزش تکنیک ها و تاکتیک    -4

 قوانین و مقررات کبدي سالنی    -5

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 ارزيابی مهارت ها در حین مسابقه 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(. چاپ اول،  1389وجعفر، منصوره ) (. آموزش مربیگري کبدي، ترجمه: میرزايی، مرضیه، رحیمی نژاد، زهرا، اب 2002رائو، پراسار ) -1

 انتشارات کمیته ملی المپیک، ، تهران.  

 (. آموزش کبدي استاندارد، چاپ اول، تهران. 1388شفیع زاده، حسن، دلزور، حسن، امرايی، حديث ) -2
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 شمشیر بازي الف( عنوان درس به فارسی:  

 Fencingعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  پیشدروس   نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي فلوره، اپه و سابر هاي پايه در اسلحهاجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه و تجهیزات، قوانین و انواع اسلحه در شمشیربازي  آشنايی با  •

 هاي شمشیربازي هاي پايه در انواع اسلحه مهارت  آشنايی با  •

 هاي مسابقهتاکتیک آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 در شمشیر بازي   تاريخچه و تجهیزات   -1

 هاي شمشیربازي انواع رشته    -2

 چگونگی استقرار و گرفتن اسلحه     -3

 اجرا و آموزش ضربه، حمله و دفاع ساده در فلوره    -4

 هاي مرکب و دفاع متوالی در فلورهاجرا و آموزش حمله   -5

 هاي تهاجمی و دفاعی ساده در اپه اجرا و آموزش حرکت    -6

 هاي مرکب در اپه  اجرا و آموزش حمله ها و جواب    -7

 اجرا و آموزش ضربه، حمله و دفاع ساده در سابر     -8

 هاي مرکب در سابر اجرا و آموزش حمله ها و دفاع   -9

 قوانین و مقررات در شمشیر بازي     -10

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 ارزيابی مهارت ها در حین مبارزه  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(. چاپ اول، انتشارات بامداد  1385پیتمن، برايان. آموزش و تمرينات شمشیربازي )اپه، فلوره، سابر(، ترجمه: فارياي، عباسعلی ) -1

 کتاب، تهران.  
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 هاي ساحلی ورزش الف( عنوان درس به فارسی:  

 Beach Sportsعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی آمادگی جسمانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 متداول هاي ساحلی اجرا و آموزش ورزش مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 هاي ساحلی تاريخچه و فلسفه ورزش  آشنايی با  •

 هاي ساحلی تیمی متداولاجرا و آموزش ورزش نحوه  آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 هاي ساحلی تاريخچه و فلسفه ورزش   -1

 اجرا و آموزش فوتبال ساحلی و مقررات آن   -2

 اجرا و آموزش والیبال ساحلی و مقررات آن     -3

 زش هندبال ساحلی و مقررات آناجرا و آمو   -4

 اجرا و آموزش کبدي ساحلی و مقررات آن   -5

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي ساحلی  ارزيابی مهارت ها در حین بازي ورزش  

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. فوتبال ساحلی: از سطح مبتدي تا سطح عالی، انتشارات عصر انتظار، تهران.  1389تقوي، مجتبی ) -1

 (. انتشارات آيیژ  1395بازي و تمرين والیبال سالنی و ساحلی، ترجمه: )  1005بوختر، والتر.   -2
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 اسکواش الف( عنوان درس به فارسی:  

 Squashعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پايه در رشته اسکواش اجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، تجهیزات و قوانین رشته اسکواش  آشنايی با  •

 هاي پايه در رشته اسکواش اجرا و آموزش مهارت  نحوه آشنايی با  •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و تجهیزات رشته اسکواش    -1

 اجرا و آموزش گرفتن راکت و استقرار در زمین   -2

 اجرا و آموزش حرکات آشناسازي    -3

 هاي فورهند و بک هنداجرا و آموزش انواع ضربه    -4

 اجرا و آموزش انواع ضربات والی    -5

 اجرا و آموزش انواع حرکات تراپ و الب بک هند   -6

 اجرا و آموزش سرويس    -7

 اجرا و آموزش انواع ضربات ديواري    -8

 قوانین و مقررات بازي اسکواش    -9

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 ارزيابی مهارت ها در حین بازي   

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 ، چاپ اول، تهران. آموزش اسکواش، ترجمه: طباطبايی، حمید، گوزل پور، نسیم، انتشارات برهمن  (1384)يارو، فیلیپ.   -1

  پوران   گودرزي، معصومه  بال. ترجمه: ژاله  رکت  بازي  با   همراه  9×3اسکواش    کاربردي  آموزش  (1387پرت، )  کوين  خان،  جهانگیر -2

 ناوخی، انتشارات بامداد کتاب، چاپ اول، تهران. 
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 تمرين در آبالف( عنوان درس به فارسی:  

 Aquatic Exerciseعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی شنا 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي مختلف تمرينی در آب با اهداف آمادگی و توانبخشیروشمطالعه    

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، اصول و اهداف تمرين در آب    آشنايی با  •

 هاي مختلف تمرينی در آب حرکات و برنامه   آشنايی با •

 پ( سرفصل:  
 سابقه و اصول تمرين در آب با اهداف مختلف     -1

 خواص تمرين در آب در موضوع آمادگی و درمان بیماري ها    -2

 هاي کم عمق  هاي حرکتی در آبحرکات و برنامه    -3

 هاي عمیق هاي حرکتی در آبحرکات و برنامه    -4

 کاربرد تمرين در آب در جريان توانبخشی اندام فوقانی، اندام تحتانی و ستون فقرات     -5

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 ارزيابی طراحی و اجراي برنامه حرکتی در آب با اهداف مختلف   •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 نی و تمرينات توانبخشی، چاپ اول، انتشارات حتمی، تهران.  (. آب درما 1394باباخانی، فريده، بلوچی، رامین، جباري، فاطمه ) -1

 (. اصول نوين ورزش در آب، انتشارات علوم ورزشی 1394عباسقلی پور، امیر، دانشور، سحر ) -2
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 ماساژ ورزشیالف( عنوان درس به فارسی:  

  Sport Massageعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي مختلف ماساژ ورزشی اجرا و آموزش روش  مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه و اصول کلی ماساژ ورزشی با اهداف مختلف   آشنايی با  •

 هاي مختلف ماساژ ورزشیشیوه   آشنايی با •

 طراحی جلسات ماساژ   آشنايی با •

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه، اصول و اهمیت ماساژ ورزشی   -1

 ه در ماساژ ورزشی اجرا و آموزش روش ها و فنون پاي   -2

 هاي ماساژ ورزشی با اهداف بیداري عضله اجرا و آموزش روش    -3

 هاي ماساژ ورزشی با اهداف بازسازي و ريکاوري  اجرا و آموزش روش    -4

 طراحی جلسلت ماساژ ورزشی اختصاصی با توجه به رشته ورزشی   -5

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 

 ث( روش ارزشیابی:  
 ارزيابی طراحی و اجراي برنامه ماساژ ورزشی با هدف بیداري و ريکاوري   •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(. انتشارات بامداد  1387، ترجمه: هوانلو، فريبرز، طباطبايی، حمید )(. ماساژ ورزشی2005بنجاسین، پاتريشیا، لمپ، اسکات ) -1

 کتاب، تهران. 

انتشارات دانشگاه سمنان،    گل  بهروز  فالحی،  فريما  ورزشی. ترجمه: ،  ( ماساژ1392بیريوکوف )  يويچ  آندري  آناتولی -2 محمدي. 

 سمنان. 
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 اسب سواري الف( عنوان درس به فارسی:  

  Horsingعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پايه در اسب سواري اجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 هاي اسب سواري  تاريخچه، اصول، تجهیزات و انواع رشته  آشنايی با  •

 هاي پايهاجرا و آموزش مهارت   نحوه  آشنايی با •

 

 پ( سرفصل:  
 هاي اسب سواري تاريخچه و انواع رشته   -1

 تجهیزات اسب سواري و نکات ايمنی   -2

 انواع اسب و چگونگی رفتار با آن   -3

 اصول پايه در اسب سواري     -4

 اجرا و آموزش حرکات مقدماتی )سوار شدن، استقرار، شروع، توقف و پیاده شدن(     -5

 اجرا و آموزش حرکات ساده با اسب )حرکت روبه جلو، عقب، چرخشی و. . . .(    -6

 قوانین و مقررات در رشته اسب سواري    -7

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 

 ث( روش ارزشیابی:  
 ارزيابی اجراي حرکات ساده هنگام اسب سواري  •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(. چاپ اول، انتشارات فرهنگ سازان،  1381)واتسون، گوردن. آموزش سوارکاري، ترجمه: اسماعیل نعلبند، حسین، امینی، فريدون   -1

 تهران. 

 (. ورزش اسب سواري، انتشارات فرهنگ بوستان 1388علی اسماعیل زاده، مرتضی ) -2

  



 92/  کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی

92 
 

 گلفالف( عنوان درس به فارسی:  

  Golfعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پايه در گلف اجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، تجهیزات و قوانین گلف   آشنايی با  •

 هاي پايه در گلف اجرا و آموزش مهارت   نحوه  آشنايی با •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و تجهیزات ورزش گلف    -1

 اجرا و آموزش نحوه استقرار    -2

 اجرا و آموزش نحوه گرفتن چوب گلف   -3

 اجرا و آموزش حرکات مقدماتی چوب و توپ   -4

 اجرا و آموزش ضربات کوتاه و بلند در گلف   -5

 آشنايی ب اجا و آموزش هدف گزينی در گلف  -6

 قوانین و مقررات    -7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 

 ث( روش ارزشیابی:  
 هاي پايه ارزيابی مهارت  •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. انتشارات انديشه سرا 1385کمبل، مالکولم. گلف )ورزش براي تمام سنین(، ترجمه: مومنی، مزدک ) -1
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 سافت بال الف( عنوان درس به فارسی:  

  Softballعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پايه در بازي سافت بال اجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، تجهیزات و قوانین بازي سافت بال   آشنايی با  •

 اجرا و آموزش مهارت ها و حرکات پايه در بازي سافت بال   نحوه  آشنايی با   •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و تجهیزات و محوطه بازي سافت بال    -1

 اجرا و آموزش استقرار در زمین، گرفتن چوب )بت( و چگونگی ضربه زدن به آن )حرکت بتر(     -2

 اجرا و آموزش پرتاب توپ توسط پیچر   -3

 اجرا و آموزش تمرين ترکیبی بتر و پیچر   -4

 چگونگی حرکت بازيکنان     -5

 هاي مسابقه  تاکتیک   -6

 قوانین و مقررات    -7

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 

 ث( روش ارزشیابی:  
   

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
  ورزشی  هاي مهارت و مفاهیم آموزش ورزشی المعارف  دايره ( جديدترين1391اوشلین ) جوديت میتچل، استفن گريفین، لیندا -1

 نیت. انتشارات بوستان، چاپ دوم، تهران.   قاري  پريسا  ، ترجمه:،  بال  سافت  گلف،  تنیس،  بدمینتون،

 منابع جديد به پیشنهاد مدرس  -2
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 بیس بال الف( عنوان درس به فارسی:  

  Baseballعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 جسمانی تکمیلی آمادگی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 بال هاي پايه در بازي بیس اجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، تجهیزات و قوانین بازي بیس بال   آشنايی با  •

 اجرا و آموزش مهارت ها و حرکات پايه در بازي بیس بال   نحوه  آشنايی با   •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و تجهیزات و محوطه بازي بیس بال    -1

 )حرکت بتر(    اجرا و آموزش استقرار در زمین، گرفتن چوب )بت( و چگونگی ضربه زدن به آن   -2

 اجرا و آموزش پرتاب توپ توسط پیچر   -3

 اجرا و آموزش تمرين ترکیبی بتر و پیچر   -4

 هاي مسابقه  تاکتیک   -5

 قوانین و مقررات    -6

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 

 ث( روش ارزشیابی:  

 سنجش مهارت ها در حین بازي 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. انتشارات آواي ظهور، تهران. 1391مورفی، پاتريک، فورنی، جف. آماده سازي کامل بیس بال، ترجمه: برزگر، رجبعلی ) -1

 د کتاب (. بیس بال را بهتر بشناسیم، انتشارات بامدا1391يزدي، محمد علی، خلیق ساکت، امیر ) -2
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 نورديسنگ الف( عنوان درس به فارسی:  

 Rock Climbingعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پايه در سنگنوردياجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، اصول، تجهیزات و قوانین سنگنوردي  آشنايی با  •

 هاي پايه در سنگنوردي  اجرا و آموزش مهارت   نحوه  آشنايی با •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و تجهیزات سنگنوردي    -1

 اصول و نکات ايمنی در سنگنوردي    -2

 هاي مختلف سنگنوردي رشته   -3

 اجرا و آموزش حرکات مقدماتی )آشنا سازي(     -4

 اجرا و آموزش حرکات پايه در سنگنوردي    -5

 قوانین و مقررات سنگنوردي    -6

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 

 ث( روش ارزشیابی:  

 ارزيابی صعود در مسافت کوتاه 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع: 
 (. گسترش و تکمیل تجارب تکنیکی در ورزش سنگنوردي، انتشارات اختر.  1388غضنفرزاده، سیامک ) -1

 ( فیزيولوژي صخره نوردي، انتشارات بامداد کتاب. 1388روحانی هادي و همکارانش ) -2
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 هاي نوينورزش الف( عنوان درس به فارسی:  

 New Sportsعنوان درس به انگلیسی:  

   

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 آمادگی جسمانی تکمیلی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي جديد هاي پايه در يکی از ورزشاجرا و آموزش مهارت نحوهمطالعه   

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، اصول، تجهیزات و قوانین ورزش مورد نظر آشنايی با  •

 هاي پايه در ورزش مورد نظر اجرا و آموزش مهارت  نحوه  آشنايی با   •

 

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه، اصول و تجهیزات ورزش مورد نظر    -1

 نظر هاي پايه در ورزش مورد  اجرا و آموزش مهارت    -2

 قوانین و مقررات ورزش مورد نظر    -3

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی    -آموزش کالمی

 

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي پايه در رشته مورد نظر ارزيابی مهارت
   

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع: 
 بر اساس نوع ورزش، منبع مربوطه توسط مدرس پیشنهاد گردد.  -1
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 بوکس الف( عنوان درس به فارسی:  

 Boxing: عنوان درس به انگلیسی

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی آمادگی جسمانی 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 استفاده از اين مهارت ها در مبارزههاي اصلی در ورزش يوکس و چگونگی اجرا و آموزش مهارت مطالعه نحوه  

 اهداف ویژه:   

 تاريخچه، اصول، تجهیزات و قوانین بوکس  آشنايی با  •

 هاي پايه و اصلی در ورزش بوکساجرا و آموزش مهارت  نحوه آشنايی با  •

 هاي مبارزه اي  تاکتیک   •

 پ( سرفصل:  
 تاريخچه و اصول ورزش بوکس    -1

 تجهیزات و نکات ايمنی در ورزش بوکس   -2

 حرکات مقدماتی و رقص پا    -3

 اجرا و آموزش انواع ضربات دست در بوکس    -4

 اجرا و آموزش انواع گارد در بوکس    -5

 اجرا و آموزش چگونگی دفاع در بوکس    -6

 هاي مبارزه تاکتیک   -7

 قوانین و مقررات در بوکس    -8

 

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی    

 عملی   -آموزش کالمی

 

 ث( روش ارزشیابی:  
 هاي اصلیارزيابی مهارت  •

 ارزيابی اجراي مهارت ها و تاکتیک ها در حین مبارزه   •

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه: 

 

 چ( فهرست منابع: 
 رات علم و حرکت.  (. راهنماي کامل آموزش بوکس: تکنیک، تاکتیک، بدنسازي، انتشا 1395لطافت کار، خداداد، خانی، مصطفی )  -1

 (. انتشارات عصر کتاب.  1385الچیکا، آلن، برگ، زوئن. آموزش بوکس، ترجمه: همت خواه ) -2
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 ورزش  و اخالق در حقوق الف( عنوان درس به فارسی:  

  Law and Ethics in Sportعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نوع واحد 2تعداد واحد:  
 نیاز:دروس پیش

 

 نیاز:همدروس  

 32تعداد ساعت:   
  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 مبانی حقوق و اخالق در ورزش گسترش دانش

 اهداف ویژه: 

 ورزشآشنايی دانشجويان با مفاهیم حقوقی در   •

 آشنايی دانشجويان با مفاهیم و نظريات اخالقی در ورزش  •

 پ( سرفصل:  

 قواعد عمومی حقوق و کلیات آن در ورزش و  هاي حقوقی در ورزشآشنايی با سازمان  -1

 هاي ملی و بین المللی قوانین فنی حاکم بر ورزش -2

 آشنايی با مبانی حق مالکیت فکري در ورزش  -3

 ورزشکاران، داوران، مربیان، مديران و مربیان ورزشی هاي حقوقی مسئولیت  -4

 مسئولیت هاي کیفري در حوادث ورزشی  -5

 مسائل حقوقی ايمنی محیط و تجهیزات ورزشی  -6

 هاي ورزشی قواعد عمومی قرارداد -7

 نواع انافساد در ورزش و  -8

 اخالق فردي و مسئولیت سازمانی در ورزش  -9

 رزشاي و مسئولیت اجتماعی در امور واخالق حرفه -10

 بیمه و مبانی مديريت خطر در امور ورزش  -11

 دوپینگ از منظر حقوق ورزشی -12

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترم  فعالیت

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 

 (. حقوق ورزش و مسئولیت هاي آن. چاپ اول، انتشارات معین، تهران. 1369آقايی نیا، حسین ) .1

 مفید. قم (. مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ورزشکاران. چاپ اول، انتشارات دانشگاه 1393مقدادي، محمدمهدي ) .2

(. اصول و مبانی بیمه در ورزش. چاپ اول. انتشارات بامداد  1393تقی بیگلو، ناصر. محمدي مغانی، حجت. کاشف، محمد ) .3

 کتاب، تهران.  

4. ( آنمالجی  اشنايدر،  میر، وي، کالوس؛  ويلیام؛  :  2001مورگان، جی،  ترجمۀ:  در ورزش،  اخالق  محمدحسین، رضوي،  (. 

 اول، انتشارات کمیته ملی المپیک، تهران.  (. چاپ 1387بلوريان، محسن )
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 والیبال تخصصیالف( عنوان درس به فارسی:  

 Special Volleyballعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلیوالیبال 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پیشرفته در والیبال و مربیگري والیبالتمرينات مختلف جهت تقويت تکنیک ها و تاکتیکمطالعه درباره     

 اهداف ویژه:   

 هاي پیشرفته در والیبالاجرا و آموزش تکنیک  آشنايی با نحوه .2

 تمرينات مختلف جهت تقويت مهارت ها و تاکتیک ها  آشنايی با   .3

 اصول بازي خوانی و مربیگري والیبال آشنايی با   .4

 پ( سرفصل:  
 هاي پیشرفته )سرويس پرشی، آبشار از عقب زمین، شیرجه و. .(  اجرا و آموزش تکنیک    -1

 )يک نفره، دونفره، سه نفره(    تمرينات ترکیبی حمله   -2

 هاي عبوري از دفاع  هاي پوشش مدافعین روي تور و دريافت توپروش    -3

 هاي برگشتی هاي پوشش مهاجم روي تور و دريافت توپروش    -4

 اجراي تمرينات ترکیبی سرويس، توپ گیري، حمله و دفاع     -5

 طراحی برنامه براي يک جلسه و يک فصل    -6

 تجزيه و تحلیل بازي والیبال    -7

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 هاي پیشرفته ارزيابی مهارت  •

 ارزيابی طراحی و اجراي تاکتیک ها در حین بازي   •

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
(. چاپ سوم، انتشارات علم و حرکت،  1386، فرهاد )کالينمن، تئو، کروبر، رويتر. مدرسه والیبال، ترجمه: موسوي، ساسان، نصیري -1

 تهران. 

 (. چاپ سوم، انتشارات معیار علم، تهران.  1386(. آموزش والیبال، ترجمه: قائمی، رضا )2003ديیرينگ، جوئل ) -2

 (. آموزش والیبال )مهارت ها و تاکتیک ها( چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.  1396شوندي، نادر، خسروي زاده، اسفنديار ) -3

 (. انتشارات علم و حرکت، تهران.  1393ه: ثالثی، محسن )فريزر، استیون. مبانی استراتژي در والیبال، ترجم -4
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 بسکتبال تخصصی الف( عنوان درس به فارسی:  

 Special Basketballعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلیبسکتبال 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پیشرفته در بسکتبال و اصول مربیگري تمرينات مختلف جهت تقويت تکنیک ها و تاکتیکمطالعه درباره     

 اهداف ویژه:   
 هاي پیشرفته در بسکتبال  اجرا و آموزش تکنیک  آشنايی با نحوه •

 تمرينات مختلف جهت تقويت مهارت ها و تاکتیک ها   آشنايی با •

 اصول بازي خوانی و مربیگري بسکتبال   آشنايی با   •

 پ( سرفصل:  
 در پاس، شوت و دريبلهاي پیشرفته  اجرا و آموزش مهارت    .1

 هاي دو و سه نفره پیشرفته )انواع پاس، سد کردن، چرخش و. .(  اجرا و آموزش بازي    .2

 و. .(   2علیه    3،  1علیه    2اجرا و آموزش حمله و دفاع نا متقارن )   .3

 اجرا و آموزش انواع آرايش دفاع و حمله تیمی    .4

 اصول مربیگري و تجزيه و تحلیل بازي    .5

 

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی    

 عملی   -آموزش کالمی

 

 ث( روش ارزشیابی:  

 هاي پیشرفتهارزيابی مهارت

 ارزيابی طراحی و اجراي تاکتیک ها در حین بازي 

 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. اصول اساسی حمله و دفاع در بسکتبال، چاپ اول، انتشارات بامداد کتاب، تهران. 1386هادوي، فريده ) .1

 تهران.   (. چاپ اول، انتشارات صبورا،1390(. بسکتبال، ترجمه: محمدي منش، رضا، لک، مسعود ) 2003ريت، فرانک ) .2
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 هندبال تخصصی الف( عنوان درس به فارسی:  

 Special Handballعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی  هندبال 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 هاي پیشرفته هندبال  اجرا و آموزش مهارت ها و تاکتیک مطالعه نحوه 

 اهداف ویژه:   
 در هندبال   نیاز سنجی فیزيولوژيکی و زيست حرکتی  آشنايی با •

 هاي دفاعی ترکیبیپرفشار و تاکتیک تمرينات  آشنايی با     •

 بازي خوانی آشنايی با     •

 پ( سرفصل:  
 نیاز سنجی فیزيولوژيکی و زيست حرکتی   .1

 هاي پايه به شکل ساده و ترکیبیتمرينات پرفشار براي مهارت    .2

 تمرينات ترکیبی براي توسعه سرعت و توان در هندبال    .3

 تمرينات پر فشار براي دروازه بان    .4

 هاي دفاعی ترکیبیانواع سیستم    .5

 تمرينات تاکتیکی با برتري نفرات    .6

 بازي خوانی و مربیگري در هندبال    .7

 

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی    

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  

 بازي و مربیگري هنگام  سنجش سیستم ها 

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه: 

 چ( فهرست منابع: 
 (. فیزيولوژي هندبال، چاپ اول، انتشارات کمیته ملی المپیک، تهران.1386آقاعلی نژاد، حمید، قهرمانلو، احسان ) -1

انتشارات    100(. آموزش هندبال با روشی متفاوت با  1395انتظاري زارچ، مصطفی، ابراهیم پور، مجید ) -2 روش تمرينی، چاپ اول، 

 حتمی، تهران.  

(. هندبال تیمی: آموزش تکنیک ها و تاکتیک ها، قوانین و مقررات، انتشارات نشر  1394پورکیانی، محمد، نجف پور، محمدناصر ) -3

 ورزش.  
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 بدمینتون تخصصین درس به فارسی:  الف( عنوا

 Special Badmintonعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلیبدمینتون 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 بهبود تکنیک و تاکتیک با انجام تمرينات ترکیبی گسترش دانش در جهت

 اهداف ویژه:   
 تمرينات ترکیبی براي ضربات تاس، دراپ و آندرهند   آشنايی با •

 تمرينات ترکیبی با تاکتیک و ضربات دفاعی و حمله اي   آشنايی با   •

 تجزيه و تحلیل بازي  آشنايی با   •

 پ( سرفصل:  
 تمرينات ترکیبی تک به تک براي ضربات تاس، دراپ و آندرهنددراپ  -1

 تمرينات ترکیبی دو به تک براي ضربات اسمش، آندرهند و آندرهنددراپ  -2

 ا ضربات نت و آندرهند تمرينات ترکیبی سه به تک براي تاکتیک دفاعی ب -3

 تمرينات ترکیبی تک به تک با تاکتیک دفاعی و حمله اي  -4

 تمرينات دو به سه و دو به چهار در زمین دو نفره براي تقويت ضربات دفاعی و تاکتیک دفاع  -5

 تمرينات دو به دو براي تقويت ضربات دراپ و اسمش  -6

 چرخش و حرکت در بازي دونفره    -7

 تجزيه و تحلیل بازي   -8

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی    

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 سنجش استفاده از مهارت ها در بازي  •

 مربیگري  •

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه:   

 چ( فهرست منابع: 
 (. فیزيولوژي کاربردي بدمینتون، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.  1395کردي، محمد رضا، متشرعی، ابراهیم ) -1

 ، انتشارات فدراسیون بدمینتون جمهوري اسالمی ايران، چاپ اول، تهران.  2هاي بدمینتون  (، آموزش مهارت1383مداحی، مرتضی ) -2

(.  1390ر بازي دونفره بدمینتون، ترجمه: زکی زاده، بهادر، متشرعی، ابراهیم، نیکروان، احمد )(. اصول موفقیت د2007داونی، جیک ) -3

 چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.  
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 تنیس روي میز تخصصیالف( عنوان درس به فارسی:  

 Special Table Tennisعنوان درس به انگلیسی:  

 

 نیاز:  دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد:  

 تکمیلی روي میزتنیس 

 نیاز:  همدروس  

 
 64تعداد ساعت: 

  انتخابی           تخصصی      پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی:  

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه    سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 تکنیک و تاکتیک و مربیگري تنیس روي میزاجرا و آموزش تمرينات ترکیبی براي تقويت مطالعه نحوه    

 اهداف ویژه:   
 اجرا و آموزش تمرينات ترکیبی تکنیکی  آشنايی با نحوه •

 اجرا و آموزش تمرينات ترکیبی تاکتیکی   آشنايی با نحوه   •

 مربیگري و بازي خوانی  آشنايی با نحوه •

 

 پ( سرفصل:  
 به ها  انجام تمرينات ترکیبی )تک به تک، دوبه يک( براي انواع ضر .1

 هاي دفاعی و حمله اي انجام تمرينات ترکیبی )دو به يک، دوبه دو( براي تاکتیک  .2

 هاي متداول در بازي دو نفره تاکتیک   .3

 هاي بازي خوانی و تحلیل مسابقهروش    .4

 مربیگري تنیس روي میز    .5

 

 یادگیری مناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی    

 عملی   -آموزش کالمی

 ث( روش ارزشیابی:  
 اجراي تمرينات ترکیبی  •

 هاي متداول طراحی تاکتیک •

 مربیگري  •

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیازبرای ارائه:   

 چ( فهرست منابع: 
 (. آموزش مقدماتی و پیشرفته پینگ پونگ، چاپ اول، انتشارات بامداد کتاب، تهران.  1386آرمندنیا، مهدي، سروش، ژيال ) -1

(. چاپ اول، انتشارات  1385(. تنیس روي میز پیشرفته، ترجمه: سهرابی، مهدي، حکاک، الهام )1997سیمیلر، هالوچاک، ماري )دان،   -2

 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.  
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   در ورزش  کارآفرينی و اشتغالالف( عنوان درس به فارسی: 

 Entrepreneurship and Occupation in Sportعنوان درس به انگلیسی: 

 

 نیاز: دروس پیش نوع واحد 2تعداد واحد: 

 

 نیاز: همدروس 

 
 32تعداد ساعت: 

 انتخابی           تخصصی     پایه  

 عملی   نظری   

 ندارد     دارد  آموزش تکمیلی عملی: 

 کارگاه     سمینار     آزمایشگاه     سفر علمی  

 ب( هدف کلی:  

 اصول کارآفرينی و اشتغال در صنعت ورزش   مطالعه

 اهداف ویژه:  

 ها و مبانی نظري کارآفرينی در ورزشتعاريف، مدل   آشنايی با •

 هاي ورزشی چگونگی راه اندازي کسب و کار  آشنايی با •

 مشاغل ورزشی،  بازار کار و استخدام در ورزش   آشنايی با •

 پ( سرفصل:  

 مفاهیم، اصول و مبانی کارآفرينی     -1

 ه هاي متداول در کارآفرينی  نظري   -2

 هاي کارآفرينی در ورزش موانع و انگیزه  -3

 هاي کارآفرينان ورزشی ويژگی -4

 هاي ورزشیکارآفرينان، سازمانها و بازار  -5

 اهداف کسب و کارها در ورزش  -6

 فنون کارآفرينی    -7

 انواع مشاغل ورزشی  -8

 بازار کار و استخدام در ورزش از نگاه ملی و بین المللی -9

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:   –ت( روش یاددهی  

 ث( روش ارزشیابی:  

   هاي کالسی در طول ترم  فعالیت

    آزمون پايان ترم  

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 چ( فهرست منابع:  

 کارآفرينی در ورزش، پژوهشکاه فروست زير نظر استانداري اصفهان (،  1392محمد کاظمی، رضا؛ زيويار، فرزاد، مشاري، هما ) .1

 (. کارآفرينی ورزشی، انتشارات حتمی.  1393طالب پور، مهدي؛ روحانی، میثم و آزادواري، سمیرا ) .2

 (. کار آفرينی در ورزش. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس 1395احسانی، محمد، مندلی زاده، زينب ) .3

انتشارات    چاپ اول،  (. کارآفرينی در فیزيولوژي ورزشی،1396انی، محمد حسین، فرجی وفا، وحید )هاللی زاده معصومه؛ قرب  .4

 ، تهران. پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 (. مبانی کارآفرينی، انتشارات فرانديش، چاپ هشتم، تهران.  1388احمدپور داريانی، محمود ؛ مقیمی، محمد ) .5


