
 

 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 دانشگاه رجـاء

 رجاء دانشگاه -مطهری بلوار غربی شمال ضلع -نوروزیان خیابان – قزوین:  آدرس

 028-33677101-10تماس: تلفن 

 www.raja.ac.ir آدرس وب سایت:

 آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصالحی گرایش آسیب شناسی                   

 نیمسال اوّل تحصیلی

 عنوان درس ردیف

تعداد واحد 
 نوع درس پیش نیاز / هم نیاز درس

 عملی نظری

 پایه     ۲ در علوم  ورزشیآمار زیستی پیشرفته  ۱

 انتخابی     ۲ حرکت شناسی پیشرفته ۲

 پایه     ۲ فیزیولوژی پیشرفته دستگاه عصبی مرکزی 3

 پیش نیاز     ۲ زبان تخصصی در امدادگری ورزشی 4

 پیش نیاز     ۲ رایانه پیشرفته در تربیت بدنی 5

   
 نیمسال دوّم تحصیلی

 عنوان درس ردیف

تعداد واحد 
 نوع درس پیش نیاز / هم نیاز درس

 عملی نظری

 تخصصی فیزیولوژی پیشرفته دستگاه عصبی مرکزی   ۲ امدادگری ورزشی پیشرفته ۱

 پایه     ۲ روش تحقیق در علوم ورزشی ۲

 تخصصی فیزیولوژی پیشرفته دستگاه عصبی مرکزی  ۲ حرکات اصالحی در پیشگیری از اسیب های ورزشی 3

 تخصصی    ۲ پاتومکانیک آسیب های ورزشی 4

 انتخابی حرکت شناسی پیشرفته   ۲ ماساژ ورزشی 5

   
 نیمسال سوّم تحصیلی

 عنوان درس ردیف

تعداد واحد 
 پیش نیاز / هم نیاز درس

نوع 
 درس

 عملی نظری

   ۲ بازتوانی آسیب های ورزشی ۱
پاتومکانیک آسیب های ورزشی؛ امدادگری 

 پیشرفتهورزشی 
 تخصصی

   ۲ سمینار در امدادگری ورزشی ۲
روش تحقیق در علوم ورزشی، آمار زیستی 

 پیشرفته در علوم  ورزشی
 تخصصی

 تخصصی امدادگری ورزشی پیشرفته   ۲ آزمایشگاه در امدادگری ورزشی 3

4 

 

ارزیابی و مدیریت پیشرفته آسیب های 
 ورزشی

 تخصصی امدادگری ورزشی پیشرفته   ۲

 انتخابی امدادگری ورزشی پیشرفته  ۲ مسائل معاصر در امدادگری ورزشی  5

 انتخابی  ۲  (1)کارورزی  5

  
  .از دروس انتخابی ترم سوم فقط یک درس با نظر گروه مربوطه ارائه خواهد شد 
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 نیمسال چهارم تحصیلی

 عنوان درس ردیف
 تعداد واحد درس

 نوع درس پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

     ۶   پایان نامه ۱

  
  

 نکته : دانشگاه می تواند بسته به شریط موجود دروس چارت فوق را ارائه نماید.

  

 

 

 

 

 

 

 

 


