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 6/11/1931شنبه         

  18 -16 16 -11  11 -19 19 -11 11 -3 زمان کالس

 دکتر رنجبر دکتر رنجبر نماز و ناهار دکتر رنجبر دکتر رنجبر مدرس

 فیزیولوژی ورزشی عنوان درس

 گروه اول

 فیزیولوژی ورزشی

 گروه اول

 فیزیولوژی ورزشی

 گروه دوم

 فیزیولوژی ورزشی

 گروه دوم

 1/11/1931یکشنبه 

  18 -16 16 -11  11 -19 19 -11 11 -3 زمان کالس

  مدرس
 نماز و ناهار

 خانم ها ورنوس و حافظی

 عملی هر دو گروه عنوان درس

 8/11/1931دوشنبه 

  18 -16 16 -11  11 - 19 19 -11 11 -3 زمان کالس

  سمیع زاده سمیع زاده مدرس 

 نماز و ناهار

 

 دهسمیع زا سمیع زاده

 طراحی تمرین عنوان درس

 گروه اول

 طراحی تمرین

 گروه اول

 طراحی تمرین

 گروه دوم

 طراحی تمرین

 گروه دوم

 3/11/1931سه شنبه   

 18 -16 16 -11  11 -19 19 -11 11 -3 زمان کالس

 صابر مهری صابر مهری مدرس 

 نماز و ناهار

 خانم ها ورنوس و حافظی

 یروانشناسی ورزش عنوان درس

 گروه اول

 روانشناسی ورزشی

 گروه اول

 عملی هر دو گروه

 11/11/1931چهار شنبه   

  18 -16 16 -11  11 -19 19 -11 11 -3 زمان کالس

  صابر مهری صابر مهری مدرس

 نماز و ناهار

 دکتر مرادی دکتر مرادی

  عنوان درس

روانشناسی ورزشی 

 گروه دوم

 

روانشناسی ورزشی 

 گروه دوم

یری از آسیب پیشگ

 های شنا

 گروه اول

پیشگیری از آسیب 

 های شنا

 گروه اول

 11/11/1931پنجشنبه 

  18 -16 16 -11  11 -19 19 -11 11 -3 زمان کالس

  مرادیدکتر  مرادیدکتر  مدرس

 نماز و ناهار

 

 خانم ها ورنوس و حافظی

 تغذیه  عنوان درس

 گروه دوم

 تغذیه 

 گروه دوم

 عملی هر دو گروه

 11/11/1931جمعه   

  18 -16 16 -11  11 -19 19 -11 11 -3 زمان کالس

  مرادیدکتر  مرادیدکتر  مدرس

 نماز و ناهار

 دکتر مرادی مرادیدکتر 

پیشگیری از آسیب  عنوان درس

 های شنا

 گروه دوم

پیشگیری از آسیب 

 های شنا

 گروه دوم

 

 تغذیه ورزشی

 گروه اول

 

 تغذیه ورزشی

 گروه اول
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 19/11/1931شنبه  

  18 -16 16 -11  11 - 19 19 -11 11 -3 زمان کالس

 خداداددکتر  خداداددکتر  نماز و ناهار خداداددکتر  خداداددکتر  مدرس

تجزیه وتحلیل  عنوان درس

 مهارت

 گروه دوم

تجزیه و تحلیل 

 مهارت

 گروه دوم

 تجزیه وتحلیل مهارت

 گروه اول

 تتجزیه و تحلیل مهار

 گروه اول

 11/11/1931یکشنبه 

  18 -16 16 -11  11 - 19 19 -11 11 -3 زمان کالس

 اقبالی اقبالی مدرس
 نماز و ناهار

 خانم ها ورنوس و حافظی

 عملی هر دو گروه نقش مربی نقش مربی عنوان درس

 11/11/1931دوشنبه 

  18 -16 16 -11  11 - 19 19 -11 11 -3 زمان کالس

  رحیمی رحیمی مدرس 

 نماز و ناهار

 

 

امتحان تئوری گروه 

 اول

 

 

امتحان تئوری گروه 

 دوم

 روش شناسی تحقیق عنوان درس

 گروه اول

 

روش شناسی 

 تحقیق

 گروه دوم

 16/11/1931سه شنبه   

 18-16 16 -11 11 -19:91 زمان کالس

  

 نماز و ناهار عنوان درس

 

 امتحان عملی هر دو گروه

 


