
 امدادگری ورزشیگرایش  –آسیب شناسی و حرکات اصالحی برنامه چهار نیمسال دانشجویان کارشناسی ارشد 
 

 نیمسال اول

 نام درس شماره درس
 تعداد واحد

 نوع درس
 عملی تئوری

 پایه  2 پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزیفیزیولوژی  1614502

 پایه  2 زیستی پیشرفته در علوم ورزشیآمار  1614501

 پیش نیاز  2 تخصصیزبان  1614521

 انتخابی  2 حرکت شناسی پیشرفته 1614508

 تخصصی 1 1 حرکات اصالحی در پیشگیری از آسیبهای ورزشی 1614519

 واحد 8تعداد واحد قابل محاسبه در معدل =  واحد 10تعداد واحد قابل اخذ=

 

 دومنیمسال 

 نام درس شماره درس
 تعداد واحد

 نوع درس
 عملی تئوری

 تخصصی  2 پاتومکانیک آسیب های ورزشی 1614518

 پایه  2 در علوم ورزشی روش تحقیق 1614500

 تخصصی 1 1 ( های پیشرفته)آزمونها و اندازه گیریدر امدادگر ورزشی آزمایشگاه 1614525

 انتخابی 2   کارورزی 1614512

 انتخابی  2 در امدادگر ورزشی مسائل معاصر 1614523

 تخصصی  2 امدادگر ورزشی پیشرفته 1614507

 واحد 12تعداد واحد قابل محاسبه در معدل =  واحد 12تعداد واحد قابل اخذ=

 

 سومنیمسال 

 نام درس شماره درس
 تعداد واحد

 نوع درس
 عملی تئوری

 تخصصی  2 بازتوانی پیشرفته آسیبهای ورزشی 1614510

 تخصصی  2 آسیبهای ورزشیارزیابی و مدیریت پیشرفته  1614520

 تخصصی  2 در امدادگری ورزشی سمینار 1614524

 پیش نیاز  2 کامپیوتر 1614522

 واحد 8تعداد واحد قابل محاسبه در معدل =  واحد 10تعداد واحد قابل اخذ=

 

 چهارمنیمسال 

 نوع درس تعداد واحد نام درس شماره درس

 اصلی 6 )امدادگری( پایان نامه 1612620

 باشدنمره این درس کیفی می واحد 6تعداد واحد قابل اخذ=

 

  واحد 32واحد = جمع کل واحدها  6واحد ، پایان نامه  6واحد ، دروس انتخابی  14واحد ، دروس تخصصی  6دروس پایه 

 اعالم نمایند. دانشجویان کارشناسی ارشد باید از اواسط ترم دوم ، استاد راهنما و مشاور خودشان را انتخاب و به گروه

 استاد راهنما ، به پیشنهاد دانشجو ، بر طبق ظرفیت استادان و تایید در گروه )اواسط ترم دوم( انتخاب و اعالم خواهد شد.

  استاد مشاور ، بنابه تخصص و ضرورت ، توسط استاد راهنما و دانشجو اعالم میگردد


