برنامه نیمسال دوم تحصیلی  1399-1400دانشکده علوم ورزشی -مقطع کارشناسی(کلیه وردی ها)
ساعت  8الی 9:30

شنبه

آمادگی جسمانی  2خ 99

مدرس

مکان

ساعت  10الی 11:30
آمادگی جسمانی  2خ 99

مدرس

ساعت  16الی 17:30

مکان
وزنه

دکترحسنی -کوهبومی

ژیمناستیک  1ب 98

فالحی

ژیمناستیک  1ب 98

فالحی

پیست

دولتشاهی-رحمتی

حرکات اصالحی 98

دکتر گندمی

حرکات اصالحی 98

دکتر حیدری

جعفریوفا -نوری

کارورزی پایه –

اساتید گروه

وزنه

دکترحسنی -آستینچپ

دوومیدانی2خ99

پیست

دولتشاهی-رحمتی

دوومیدانی2خ99

تنیس روی میز  2خ 97

تنیس

جعفریوفا -نوری

تنیس روی میز  2خ 97

تنیس

مدرس

ساعت  14الی 15:30

مکان

مکان

مدرس

یکشنبه

گروه  1و 2
ورزشهای آبی خ 96

استخر

کردی-صادقی

ورزشهای آبی خ 96

استخر

کردی-صادقی

فوتبال  1ب 97

چمن

سعیدی

تنیس روی میز  1ب 99

تنیس

شادرام-پارسامقدم

آمادگی جسمانی  2ب99

وزنه

مرادی -محمدی

ورزشهایجسمی-ذهنیب99

زورخانه

فالحی

تنیس روی میز1خ99

تنیس

جعفریوفا

تنیس روی میز1خ99

تنیس

جعفریوفا

فوتبال1خ98

ایوانی-عباسی

فوتبال  1خ 98

عباسی

فیزیولوژی انسان

کالس2

دکتربهپور

فیزیولوژی انسان

کالس2

دکتربهپور

ورزشبومی-سنتی ب98

صیدی

ورزشبومی-سنتی ب98

صیدی

ژیمناستیک1خ98

محجوبی فر

ژیمناستیک1خ98

تنیسرویمیز2ب 97

شادرام-پارسامقدم

ژیمناستیک2ب 97

رزمی

خسروی-فالحی

فعالیتموزون1خ 97

قبادی-پرنا

فعالیتموزون1خ 97

ورزشهای آبی ب 96

استخر

دکترحسینی

مبانیاستعدادیابی 96

دکتر حسنی

مبانیاستعدادیابی 96

رزمی

کشتی1ب97
دکتر ابراهیمی -صباغی

یادگیری حرکتی 97

آمادگی جسمانی  2خ 99

دوشنبه

ورزشهای آبی خ 96

وزنه

دکترحسنی -آستینچپ

استخر

کردی-صادقی

ورزشهای آبی خ 96

زندی-مولودی

فوتبال 1ب 98

ایوانی-عباسی

فوتبال  1خ 97

بسکتبال 1ب 98
فوتبال  1خ 97

سالن3

کارورزی پایه – گروه 1

سه شنبه

آمادگی جسمانی  2ب99

اساتید گروه

وزنه

آمادگی جسمانی  2خ 99

مبانی کارآفرینی 96

دکترخزایی

وزنه

دکترحسنی -کوهبومی

ژیمناستیک  1ب 98

فالحی

ژیمناستیک  1ب 98

استخر

دکتر ابراهیمی -صباغی

دکتر خزایی
فالحی

کردی-صادقی

دوو میدانی 2ب 99

پیست

دکتر پیرانی

سعیدی

ورزشجسمی-ذهنی خ99

زورخانه

پیرو-1خیراندیش

ورزشجسمی-ذهنی خ99

زورخانه

پیرو-1خیراندیش

ایوانی-عباسی

رشدحرکتی 98

دکتر ابراهیمی

رشدحرکتی 98

کارورزی گروهی96

دکتر تادیبی

کارورزی گروهی96

دکتر یوسفی

مرادی -محمدی

فوتبال1خ98

ایوانی-عباسی

فوتبال  1خ 98

ایوانی-عباسی

ورزشبومی-سنتی ب98

صیدی

ورزشبومی-سنتی ب98

صیدی

ژیمناستیک1خ98

تنیسرویمیز2ب 97

شادرام-پارسامقدم

ژیمناستیک2ب 97

فالحی

فعالیتموزون1خ 97

کارورزی گروهی 96

دکتر تادیبی

کارورزی گروهی 96

اساتید گروه

اصولوروششناسی-
تمرین97

دکتر منظمی

دکتر حسینی

کارورزی گروهی

دکتر یوسفی

ورزشهای آبی ب 96

کشتی

عباسیان

تنیس روی میز  1ب 99

ورزشهایجسمی-ذهنیب99

استخر

دکتر حسنی

تنیس

کاروزی گروهی 96

رزمی

قبادی-پرنا

شادرام-پارسامقدم

اساتید گروه

زورخانه

رزمی

یادگیری حرکتی 97
مبانی کارآفرینی 96

سالن 3

محجوبی فر

تنیس

فالحی

تنیس روی میز1خ99
مبانی مدیریت 99

دکتر عیدی
محجوبی فر

ژیمناستیک1خ98

قبادی-پرنا

فعالیتموزون1خ 97
اصولوروششناسی-
تمرین97
کشتی  1ب 97

رزمی

دکتر ابراهیمی

تنیس

جعفریوفا

تنیس روی میز1خ99
مبانی مدیریت 99

دکتر عیدی
محجوبی فر
رزمی

جعفریوفا

قبادی-پرنا
دکتر امیری

کشتی

عباسیان

چهارشنبه

دوومیدانی2خ99

پیست

دولتشاهی-رحمتی

دوومیدانی2خ99

پیست

دولتشاهی-رحمتی

ورزشجسمی-ذهنی خ99

مقدمات مکانیک حرکت99

کالس
3

دکتر اکبری

مقدمات مکانیک حرکت99

کالس3

دکتر اکبری

آسیب شناسی ورزشی 98

دکترگندمی

فعالیت بدنی و تندرستی98

دکتربهپور

فعالیت بدنی و تندرستی98

دکترحسنی

سنجش و اندازه گیری97
فیزیولوژی کودکان 97

دکتر طهماسبی
دکترپرنو

مدیریت اماکن و رویدادهای
ورزشی 98
فوتسال1خ 97

دکتر خزایی

سالن3

مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی
98

ایوانی-عباسی

فوتسال1خ 97

ژیمناستیک 2خ97

محجوبی فر-خانی

ژیمناستیک 2خ97

کارورزی پایه – گروه 2

اساتید گروه

دکتر خزایی

سالن3

زورخانه

کالس1

پیرو-1خیراندیش

ورزشجسمی-ذهنی خ99
آسیب شناسی ورزشی 98

دکترگندمی

دکتربهپور

ایوانی-عباسی

سنجش و اندازه گیری97

محجوبی فر-رضایی

فیزیولوژی کودکان 97

دکتر حسینی

اصول و روش مربیگری96

دکترپرنو

اصول و روش مربیگری96

مقدمات جامعهشناسی 96

کالس1

دکترشعبانی

مقدمات جامعهشناسی 96

دو و میدانی  2ب 99

پیست

دکتر پیرانی

زورخانه

کالس1

کالس1

پیرو-1خیراندیش

دکترحسنی

دکترشعبانی

معاونت آموزشی دانشکده علوم ورزشی – بهمن 1399

