برنامه هفتگی  :علوم ورزشی ( 95گروه اول)
ایام هفته

8-10

10-12

شنبه

درنیمسال 961 :
13-15

15-17

سنجش و اندازهگیری درعلوم

آمادگی جسمانی :2خانم کاشفی

ورزشی:دکتررحیمیان
1۶1۴171-21

1۶150۶3-21
سالن دانشکده

 202باغ نو
یکشنبه

دوو میدانی:1دکتراصانلو

شنا :2خانم خانقلی

1۶1۴0۴3-21

1۶1۴059-21

سالن باغ نو

استخر
مدیریت اوقات فراغت وورزشهای

دوشنبه

تفریحی:دکترمختاری
 202باغ نو 1۶1۴173-21
شنا:1خانم ملک
1۶1۴058-05
سه شنبه

دوو میدانی:1دکتراصانلو

شنا  :2خانقلی

1۶1۴0۴3-21

1۶1۴059-21

فیزیولوژی ورزش:1دکتردلفان
1۶1۴072-21
 202باغ نو

مقدمات مکانیک حرکت
انسان:دکترغزاله
1۶1۴170-21
 202باغ نو

19-17

سالن باغ نو

چهارشنبه

استخر

مبانی و فلسفة تربیت بدنی
درورزش:فرهادی زاد
1۶1۴1۶9-21
 202باغ نو
شنا : 1خانم ملک
1۶1۴058-05
استخر
برنامه هفتگی :

علومورزشی ( 95گروه سوم)

درنیمسال 961 :

ایمنی و بهداشت فردی درورزش

آمادگی جسمانی :2خانم کاشفی

خانم رضوی

1۶150۶3-21

1۶1۴1۶5-21

سالن دانشکده

 202باغ نو

ایام هفته

8-10

10-12

13-15

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

شنا :2خانقلی

دو ومیدانی :1خمارباقی

1۶1۴059-2۴

1۶1۴0۴3-2۴

استخر

سالن دانشکده

15-17

19-17

سه شنبه

شنا :2خانقلی

دو ومیدانی :1خمارباقی

1۶1۴059-2۴

1۶1۴0۴3-2۴

استخر

سالن دانشکده

چهارشنبه

پنجشنبه
برنامه هفتگی  :علوم ورزشی ( 95گروه دوم)

درنیمسال 961 :

ایام هفته
شنبه

8-10

10-12

13-15

15-17

مدیریت اوقات فراغت وورزشهای

سنجش و اندازهگیری درورزش

آمادگی جسمانی:2دکترکاظمی

تنیس روی میز:1خانم لیموچی

دکتر رحیمیان

خانم کاشفی

1۶1۴035-22

1۶1۴171-22

1۶150۶3-22

سالن باغ نو

 209باغ نو

سالن دانشکده

دوومیدانی:1دکتراصانلو

شنا : 2خانم خانقلی

مبانی و فلسفه تربیت بدنی وورزش

1۶1۴0۴3-22

1۶1۴059-22

خانم فرهادی زاد

سالن باغ نو

استخر

1۶1۴1۶9-22

تنیس روی میز:1خانم لیموچی

مقدمات مکانیک حرکت انسان

تنیس روی میز:1خانم لیموچی

 1۶1۴035-23سالن باغ نو

دکترغزاله

1۶1۴035-22

شنا :1خانم ملک

1۶1۴170-22

سالن باغ نو

1۶1۴058-05

باغ نو 201

تفریحی :دکتر مختاری
22-1۶1۴173
باغ نو 201

یکشنبه

باغ نو 201
دوشنبه

19-17

سه شنبه

چهارشنبه

دوومیدانی:1دکتراصانلو

شنا  :2خانم خانقلی

1۶1۴0۴3-22

1۶1۴059-22

سالن باغ نو

استخر

فیزیولوژی ورزش :1دکترخسروی

تنیس روی میز:1خانم لیموچی

آمادگی جسمانی:2دکترکاظمی

1۶1۴072-22

 1۶1۴035-23سالن باغ نو

خانم کاشفی

باغ نو

شنا :1خانم ملک

1۶150۶3-22

1۶1۴058-05

سالن دانشکده

پنجشنبه
برنامه هفتگی  :علوم انسانی 93

درنیمسال 961 :

ایام هفته
شنبه

8-10

10-12

13-15

15-17

هندبال :1دکتر غزاله

روش تحقیق درتربیت بدنی :

بدمینتون :1دکتر مختاری

شطرنج:دکتر کاظمی

1۶1۴018-1۴

1۶1۴057-01

سالن باغ نو

باغ نو 201

1۶1۴083-1۴
سالن دانشکده

دکتراصفهانی
1۶15093-1۴
 202باغ نو

آشنایی با مدیریت اماکن وتاسیسات

یکشنبه

ورزشی:دکتر مختاری
1۶15157-1۴

والیبال (:)1خانم کنشلو
1۶1۴08۶-1۴
سالن دانشکده

 202باغ نو
دوشنبه

سه شنبه

هندبال :1دکتر غزاله

فعالیتهای موزون :2خانم سناجیان

شطرنج:دکتر کاظمی

1۶1۴083-1۴

1۶15097-1۴

1۶1۴057-01

سالن دانشکده

سالن دانشکده

باغ نو 201

روانشناسی ورزشی مقدماتی

والیبال :1خانم کنشلو

دکتر شجاعی

1۶1۴08۶-1۴

19-17

1۶13070-1۴
باغ نو 201
چهارشنبه

فعالیتهای موزون :2خانم سناجیان

بدمینتون : 1دکتر مختاری

1۶15097-1۴

1۶1۴018-1۴

سالن دانشکده

سالن باغ نو

پنجشنبه
برنامه هفتگی  :علوم انسانی 94

درنیمسال 961 :

سالن دانشکده

ایام هفته
شنبه

8-10

10-12

13-15

15-17

اصول برنامهریزی آموزش تربیت

تنیس روی میزتخصصی:خانم لیموچی

شنا تخصصی:خانم فرهادی زاد

1۶15120-17

1۶1511۴-17

سالن باغ نو

استخر

بدنی:خانم فرهادی زاده
1۶15090-17
باغ نو 201

شطرنج:دکتر کاظمی
1۶1۴057-01
باغ نو201

یکشنبه

دوشنبه

والیبال  :1خانم کنشلو

اصول و مبانی مدیریت :دکترمعماری

فعالیتهای موزون :1خانم حسینی

1۶1۴08۶-17

1۶15155-17

1۶15083-17

سالن دانشکده

 201باغ نو

سالن باغ نو

ژیمناستیک :2خانم رضوی

تنیس روی میزتخصصی:خانم لیموچی

شطرنج:دکتر کاظمی

1۶1508۶-17

1۶15120-17

1۶1۴057-01

رسالن باغ نو

سالن باغ نو

باغ نو201

19-17

سه شنبه

والیبال  :1خانم کنشلو

متون خارجی درعلوم ورزشی

فعالیتهای موزون :1خانم حسینی

1۶1۴08۶-17

دکتر اصفهانی

1۶15083-17

سالن دانشکده

1۶150۶5-17

سالن باغ نو

 202باغ نو
چهارشنبه

روانشناسی رشد:دکتر شمسی پور

ژیمناستیک :2خانم رضوی

1۶130۶9-17

1۶1508۶-17

 1دانشکده

سالن باغ نو

سیستم اطالعاتی وفناوری درورزش()IT
دکتر طاهری
17-1۶15092
باغ نو 201

برنامه هفتگی  :علوم زیستی 93

درنیمسال 961 :

شنا تخصصی :خانم فرهادیزاده
1۶1511۴-17
استخر

ایام هفته
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

13-15

8-10

10-12

بدمینتون :2

نجات غریق:خانم ملک

15-1۶1۴017

1۶15101-15

سالن باغ نو

استخر

نجات غریق:خانم ملک

بدمینتون: 2دکترمختاری

1۶15101-15

1۶1۴017-18

استخر

سالن باغ نو

فعالیتهای موزون:1خانم کاشفی

فیزیولوژی تمرین:دکتر رمضانخانی

والیبال :2دکترعبدالشاهی وخانم کنشلو

1۶15083-15

1۶15158-15

15و1۶1۴087-20

سالن دانشکده

باغ نو 201

سالن دانشکده

15-17

قایقرانی:خانم ملک

نجات غریق:خانم ملک

بدمینتون: 2

1۶1۴073-15

1۶15101-15

1۶1۴017-18

استخر

استخر

سالن باغ نو

19-17

سه شنبه

چهارشنبه

بدمینتون:2دکترمختاری

نجات غریق:خانم ملک

1۶1۴017-18

1۶15101-15

سالن باغ نو

استخر

فعالیتهای موزون:1خانم کاشفی

آنتروپومتری حرکتی:دکترغزاله

والیبال :2دکترعبدالشاهی وخانم کنشلو

1۶15083-15

1۶15105-15

15و1۶1۴087-20

سالن دانشکده

باغ نو 201

سالن دانشکده

قایقرانی:خانم ملک
1۶1۴073-15
استخر
برنامه هفتگی  :علوم زیستی 94

درنیمسال 961 :

ایام هفته
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

8-10

10-12

13-15

15-17

ژیمناستیک:2دکتردلفان .خانم رضوی

هندبال:1دکترغزاله

شنا تخصصی:خانم فرهادی زاد

بدمینتون:1

 1۶و1۶1507۶- 19

1۶1۴083-1۶

1۶1511۴-1۶

1۶1۴018-1۶

سالن باغ نو

سالن دانشکده

استخر

سالن باغ نو

استعدادیابی درورزش :خانم لیموچی

تنیس روی میز :2خانم لیموچی

1۶1۴012-1۶

1۶1۴03۴-1۶

باغ نو 201

سالن باغ نو

ژیمناستیک:خانم رضوی

هندبال:1دکترغزاله

1۶1507۶-1۶

1۶1۴083-1۶

سالن باغ نو

سالن دانشکده

اصول برنامهریزی آموزش تربیت بدنی

اصول ارزیابی مهارتهای حرکتی

تنیس روی میز  :2خانم لیموچی

خانم رضوی

دکتردلفان

1۶1۴03۴-1۶

1۶15090-1۶

1۶1510۴-1۶

سالن باغ نو

متون خارجی درعلوم ورزشی
دکترحجازی
1۶150۶5-1۶
باغ نو 208

سه شنبه

19-17

چهارشنبه

باغ نو 201

باغ نو 202

ژیمناستیک:2دکتردلفان .خانم رضوی

بیوشیمی و تغذیه ورزشی :دکتردلفان

شنا تخصصی:خانم فرهادی زاد

بدمینتون:1

 1۶و1۶1507۶- 19

1۶15103-1۶

1۶1511۴-1۶

1۶1۴018-1۶

سالن باغ نو

دلفان مریم

استخر

سالن باغ نو

باغ نو 201
پنجشنبه

