
 

 برنامھ چھار ترمی مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی

ترم دوم                                                                       ترم اول                                                                                                     

زپیش نیا جمع  ساعت 
 واحد

جمع  ساعت پیش نیاز  کد درس نام درس
 واحد

 کد درس نام درس
 تئوری عملی تئوری عملی

(ت) ١ورزشی  ومکانیکبی ١ ١٧ -    ٣۶٣١٢٢١ فیزیولوژی ورزش (ت) ١ ١٧ -   ٣٦٣١٢٣١ 
(ع) ١بیومکانیک ورزشی  ١ -  ٣۴   ٣۶٣١٢٢٢ فیزیولوژی ورزش (ع) ١ -  ٣۴  ٣٦٣١٢٣٢ 

(ت) ٢آسیب ھای ورزشی  ١ ١٧ -  ٣۶٣١٢۶۴  ١٧  ٣٦٣١٢٧١ ۵/٨  ٣۶٣١٢١٣ الکترومیوگرافی ١ 
(کارآموزی) ٢آسیب ھای ورزشی  ١ -  ٣۴ ٣۶٣١٢۶۴ (ت) ١آسیب ھای ورزشی ١ ١٧ -   ٣٦٣١٢٧٤   ٣٦٣١٢٦١ 
٣۶٣٢٢٨١  - ۵/٢۵  ۵/١ (ت)١فیزیوتراپی درآسیب ھای ورزشی  (کارآموزی) ١آسیب ھای ورزشی  ١ -  ٣۴  ٣٦٣٢٢٩١   ٣٦٣١٢٦٤ 
٣۶١٧ ٣٢٢٨١  - ۵/٠ (ع)١فیزیوتراپی درآسیب ھای ورزشی   ٣٦٣٢٢٨١ اصول فیزیولوژی تمرین درمانی ٢ ٣۴ -   ٣٦٣١٢٩٤ 

 ٣٦٣٢٣٦١ نوروفیزیولوژی پیشرفتھ عصب و عضلھ (ت) ٢ ٣۴ -   ٣٦٣٢٢٥١ تغذیھ ورزشی ٢ ٣۴ -  
  - ۵/٢۴  ۵/٢  ٣٦٣١٣٦٤ نوروفیزیولوژی پیشرفتھ عصب و عضلھ (ع) ١ -  ٣۴  ٣٦٣٣٣٨١ روش تحقیق و آمار پیشرفتھ(ت) 
 ١٧  - ۵/٠ ٨/۵ ١٧  ٣٦٣١٣٨٢  روش تحقیق و آمار پیشرفتھ(ع)  پزشکی  سیستم ھای اطالع رسانی ١   ٣٦٣١٢٠٣ 
            

            

واحد ١١ واحد ١١ جمع کل واحد   جمع کل واحد 
عدم احتساب در معدل  

 ترم چھارم                                                                  
 

 عدم احتساب در معدل
م                                                                        ترم سو  

جمع  ساعت پیش نیاز
 واحد

جمع  ساعت پیش نیاز کد درس نام درس
 واحد

 کد درس نام درس
 تئوری عملی تئوری عملی

یان نامھ پا ۴ ۶٨ -    ٣ ٣٦٣٤٣٢٧۶٣١٢٣٢ 
٣۶٣١٢٣١ 

(ت) ٢ورزشی  بیومکانیک ١ ١٧ -   ٣٦٣١٢٤١ 

      ٣۶٣١٢٣٢ 
٣۶٣١٢٣١ 

(ع) ٢بیومکانیک ورزشی  ١ -  ٣۴  ٣٦٣١٢٤٢ 

      ٣۶٣١٢٩۴ 
٣۶٣٢٢٩١ 

 - ۵/٢۵  ۵/١ (ت) ٢فیزیوتراپی در آسیب ھای ورزشی    ٣٦٣٢٣٥١ 

      ٣۶٣١٢٩۴ 
٣۶٣٢٢٩١ 

١٧  - ۵/٠ (ع) ٢در آسیب ھای ورزشی فیزیوتراپی    ٣٦٣١٣٥٤ 

پیشرفتھ (ع)الکترومیوگرافی  ١ ١٧ -          ٣٦٣١٣٣٢ 

پیشرفتھ (ت) الکترومیوگرافی ١ -  ٣۴         ٣٦٣١٣٣١ 

 ٣٦٣١٣١٥ سمینار ١ ١٧ -        

فیزیوتراپی آسیب ھای ورزشی کارورزی بالینی ٣ -  ١۵٣         ٣٦٣٣٣٠٤ 

واحد ۴  جمع کل واحد  واحد٠١  جمع کل واحد 
 


