برنامه هفتگی  :ارشد اماکن 95
ایام هفته

8-10

10-12

درنیمسال 961 :
13-15

15-17

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

مدیریت توسعه وتجهیزونگهداری اردوگاهها

مدیریت رفتار سازمانی:دکتراصانلو

مدیریت ایمنی وامنیت دراماکن ورزشی

واماکن ورزشی-تفریحی

02-1۶13051

دکتراصفهانی

دکتراتقیا

باغ نو 20۴

02-1۶130۴5
باغ نو 203

02-1۶13050
باغ نو 203
سه شنبه

چهارشنبه

سمیناردرمدیریت آماکن وتاسیسات ورزشی
دکتراصفهانی
02-1۶1303۴
باغ نو 203

برنامه هفتگی  :ارشد اماکن 96
ایام هفته
شنبه

8-10

10-12

درنیمسال 961 :
13-15

15-17

تحلیل آماری وکاربردنرم افزارهای آماری

مدیریت بازاریابی درورزش

درورزش

دکترمعماری

دکتررهاوی

1۶130۴8-03

1۶13025-03

باغ نو 203

 208باغ نو
یکشنبه

نظریههای سازمان ومدیریت

اصول و مبانی مدیریت:دکتراصانلو

دکتراتقیا

1۶13017-03

1۶130۶2-03

باغ نو 20۴

(کالس استخر)
دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

برنامه هفتگی  :کارشناسی ارشد اموزش تربیت بدنی 95
ایام هفته

8-10

10-12

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

ارزشیابی آموزشی

روانشناسی ورزشی

1۶1۴1۶0-11

11-1۶1۴121

دکترشمسیپور دهکردی

دکترعبدالشاهی

 209باغ نو

 209باغ نو

13-15

درنیمسال 961 :
15-17

19-17

برنامه هفتگی  :کارشناسی ارشد اموزش تربیت بدنی 96
ایام هفته

8-10

10-12

13-15

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

روشهای آماری

مبانی عملکرد انسان

روانشناسی آموزش تربیت بدنی

۰۸-۱۶۱۴۱۲۶

۱۶۱۴۱۴۲-۰۸

۱۶۱۴۱۵۸-۰۸

دکتررهاوی عزآبادی

دکتررحیمیان مشهدی

دکترعبدالشاهی

 ۲۰۸باغ نو

باغ نو ۲۰۱

( ۱دانشکده

نظریههای آموزش تربیت بدنی

روش و طرحهای تحقیق در علوم

۱۶۱۴۱۵۶-۰۸

رفتار حرکتی

دکترشمسیپور دهکردی

۱۶۱۴۱۲۸-۰۸

( ۱دانشکده)

دکترعبدالشاهی
( ۱دانشکده)

چهارشنبه

درنیمسال 961 :
15-17

19-17

برنامه هفتگی  :ارشد بازاریابی 95
ایام هفته

8-10

10-12

درنیمسال 961 :
13-15

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت نشان (برند)

1۶13051-01

1۶13059-01

دکتراصانلو

دکترمعماری

 208باغ نو

 203باغ نو

سه شنبه

چهارشنبه

کارورزی در بازاریابی ورزش

سمینار در بازاریابی ورزشی

1۶13037-01

1۶13033-01

دکترمعماری

دکتراتقیا

باغ نو 203

 208باغ نو

15-17

19-17

برنامه هفتگی :
ایام هفته
شنبه

کارشناسی ارشد بازاریابی 96

8-10

10-12

تحلیل آماری وکاربردنرم افزارهای آماری

نظریههای سازمان ومدیریت

درورزش

دکترمعماری

دکتررهاوی

1۶130۶2-0۴

0۴-1۶13025

 208باغ نو

درنیمسال 961 :
13-15

باغ نو 203
یکشنبه

اصول و مبانی بازاریابی ورزشی

اصول و مبانی مدیریت:دکتراصانلو

:دکتراتقیا

1۶13017-0۴

1۶1301۶-0۴

 209باغ نو

( 1دانشکده)
دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

15-17

برنامه هفتگی  :کارشناسی ارشد رشد 95
ایام هفته
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

8-10

درنیمسال 961 :

10-12

13-15

15-17

آزمایشگاه رفتار حرکتی

ارزیابی رشد حرکتی

آزمایشگاه رفتار حرکتی

1۶1۴097-10

1۶1۴102-10

1۶1۴097-10

دکتردانشفر

دکتردانشفر

دکتردانشفر

پردیس 1

باغ نو 203

( 1دانشکده)

19-17

برنامه هفتگی  :کارشناسی ارشد رشد 96
ایام هفته
شنبه

یکشنبه

8-10

10-12

13-15

روشهای آماری

رشد جسمانی

1۶1۴12۶-0۶

1۶1۴113-0۶

دکتررهاوی عزآبادی

دکترحجازی دینانی

باغ نو 203

باغ نو 201

مبانی عملکرد انسان

روش و طرحهای تحقیق در علوم

روانشناسی ورزشی

1۶1۴1۴2-0۶

رفتار حرکتی

1۶1۴121-0۶

دکتررحیمیان مشهدی

1۶1۴128-0۶

دکترشجاعی

باغ نو 20۴

دکتردانشفر

 202باغ نو

( 1دانشکده)
دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

درنیمسال 961 :
15-17

19-17

برنامه هفتگی  :کارشناسی ارشد کاربردی 95
ایام هفته

8-10

10-12

درنیمسال 961 :
13-15

15-17

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

مالحظات ارتوپدیک وبیومکانیک

بدنسازی ویژه رشته های ورزشی

تکنیکهای آزمایشگاهی پیشرفته

تکنیکهای آزمایشگاهی پیشرفته

درتمرینهای ورزشی

دکترنظرعلی

دکتردلفان

دکتردلفان

دکترغزاله

1۶15020-15

1۶15031-15

1۶15031-15

1۶150۶0-15

 208باغ نو

 20۴باغ نو

 20۴باغ نو

 209باغ نو
چهارشنبه

برنامه هفتگی :
ایام هفته

8-10

کارشناسی ارشد محض 95
10-12

درنیمسال :

961
13-15

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

تأثیر عوامل محیطی برفعالیت ورزشی

سمینار:دکترخسروی

دکترنظرعلی

دکترشمشکی

1۶150۴2-12

1۶15053-12

12-1۶15027

باغ نو 203

باغ نو 203

باغ نو 203

15-17

برنامه هفتگی  :کارشناسی ارشد محض 96
ایام هفته

8-10

10-12

13-15

آناتومی ویژة فعالیت ورزشی

آمارزیستی ویژه فعالیت ورزشی

دکترنظرعلی

دکترنظرعلی

1۶1501۴-13

1۶15012-13

( 1دانشکده)

( 1دانشکده)

فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی

روش تحقیق درعلوم ورزشی

دکترخسروی

دکترشمشکی

دکترشمشکی

1۶150۴8-13

1۶15023-13

1۶15038-13

 202باغ نو

باغ نو 203

 208باغ نو

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

درنیمسال :

961
15-17

برنامه هفتگی  :کارشناسی ارشد کاربردی 96
ایام هفته

8-10

10-12

درنیمسال 961 :
13-15

15-17

شنبه

یکشنبه

متابولیسم فعالیت ورزشی وتمرین

فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه

روش تحقیق درعلوم ورزشی

اصول برنامه ریزی تمرین

دکترشمشکی

فعالیت ورزشی

دکترنظرعلی

وفعالیت ورزشی

1۴-1۶15058

دکترخسروی

1۶15038-1۴

دکترنظرعلی

 203باغ نو

1۶1۴0۴8-1۴

 238باغ نو

1۴-1۶15018

 202باغ نو
دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 1دانشکده

برنامه هفتگی  :کارشناسی ارشد یادگیری 95
ایام هفته

8-10

10-12

درنیمسال 961 :
13-15

15-17

19-17

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

روانشناسی تحولی

اختالالت یادگیری حرکتی

فعالیت ورزشی و بیماریهای خاص

1۶1۴117-09

1۶1۴101-09

1۶1۴13۶-09

دکترشمسی پور دهکردی پروانه

دکتررهاوی عزآبادی رزا

دکترحجازی دینانی پریسا

( 1دانشکده)

 208باغ نو

پردیس 1

آزمایشگاه رفتار حرکتی

آزمایشگاه رفتار حرکتی

یادگیری حرکتی پیشرفته

سمینار :دکترشجاعی دکترحجازی.

1۶1۴097-09

1۶1۴097-09

1۶1۴1۴5-09

دکتردانشفر

دکتردانشفر افخم

دکتردانشفر افخم

دکترشجاعی معصومه

دکتررهاوی.دکتررحیمیان

( 1دانشکده)

( 1دانشکده)

 209باغ نو

1۶1۴133-09
 209باغ نو

سه شنبه

چهارشنبه

برنامه هفتگی  :کارشناسی ارشد یادگیری 96
ایام هفته

8-10

10-12

13-15

درنیمسال 961 :
15-17

19-17

شنبه

یکشنبه

مبانی عملکرد انسان

روش و طرحهای تحقیق در

روانشناسی ورزشی

1۶1۴1۴2-07

علوم رفتار حرکتی

1۶1۴121-07

دکتررحیمیان مشهدی

1۶1۴128-07

دکترشجاعی

باغ نو 20۴

دکتردانشفر

باغ نو 203

باغ نو 203
دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

رشد حرکتی در طول عمر

روشهای آماری

1۶1۴11۴-07

1۶1۴12۶-07

دکترحجازی دینانی

دکتررهاوی عزآبادی

باغ نو 203

باغ نو 20۴

