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(گروه ب)شنا (گروه الف)شنا 

استاد  جدیداستاد  شکیب

استاد زلفی

آناتومی انسان

(گروه ب)کبدی 

(گروه الف)شنا (گروه ب)شنا 

استاد شکیباستاد  جدید

استاد برومند

استاد رضایی

////////

ریاضی و مقدمات آمار

استاد  علی پور

(گروه الف) (تربیت بدنی)ژیمناستیک 

 (گروه الف)ماساژ ورزشی 

استاد باقرپور

(گروه ب)ورزش در آب (گروه الف)ورزش در آب 

استاد  حالجاستاد جدیداستاد  شکیب

اصول سرپرستی در تربیت بدنی

(هر دو گروه)نجات غریق 

استاد شکیب

برنامه ریزی تمرین

استاد  شکیب

ورزش کودکان

استاد عباسپور

///////

(982نیمسال )ترم چهارم (991نیمسال )ترم سوم 

001نیمسال - برنامه کالسی کاردانی تربیت بدنی 
ساعت درسی

8:00 - 9:00

شنبه

9:00  - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

(992نیمسال )ترم دوم (001نیمسال )ترم اول 

استاد ولی پور

(گروه ب) (تربیت بدنی)ژیمناستیک 

استاد ولی پور 15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

19:00 – 20:00

18:00 – 19:00

17:00 – 18:00

16:00 – 17:00

15:00 – 16:00

14:00 – 15:00

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

یکشنبه
دوشنبه

چهارشنبه
سه شنبه

19:00 – 20:00

18:00 – 19:00

17:00 – 18:00

16:00 – 17:00

15:00 – 16:00

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00

14:00 – 15:00

13:00 – 14:00

12:00 – 13:00

11:00 – 12:00

10:00 - 11:00

9:00  - 10:00

8:00 - 9:00

13:00 – 14:00

12:00 – 13:00

11:00 – 12:00

10:00 - 11:00

9:00  - 10:00

8:00 - 9:00

استاد تقی زاده 

مبانی بیوشیمی

فیزیک عمومی

 زبان فارسی

استاد  امام نجفی

/////////

(گروه الف)کبدی 

13:00 – 14:00

12:00 – 13:00

11:00 – 12:00

10:00 - 11:00

9:00  - 10:00

8:00 - 9:00

13:00 – 14:00

12:00 – 13:00

11:00 – 12:00

10:00 - 11:00

9:00  - 10:00

8:00 - 9:00

19:00 – 20:00

18:00 – 19:00

17:00 – 18:00

16:00 – 17:00

زبان خارجی

/////////

استاد برومند

استاد  برومند

(گروه الف)کبدی 

(مشترک بین دو گروه آموزشی)زبان خارجی 

استاد  رضایی

س ارائه شده 
درو

(
7

0
 واحد

)

19:00 – 20:00

18:00 – 19:00

17:00 – 18:00

16:00 – 17:00

15:00 – 16:00

14:00 – 15:00

ورزش در آب

فیزیک عمومی

تغذیه ورزشی

نام درسنام درس

جمع واحد

بیوشیمی

تربیت بدنی

زبان فارسی

زبان خارجی

آیین زندگی

شنا

8
9

10

جمع

11

تعداد

1
2
3
4
5
6
7

کد درس
تعداد ساعت

3061217

3061202

9101

9108

3061220

3061223

3061209

3061218

کد درس

3061204

3061221

3061201

فیزیولوژی ورزشی

ماساژ ورزشی

روش های آموزش درورزش

اخالق حرفه ای

روانشناسی ورزشی

(1)اندیشه اسالمی 

9122

9118

3061203

9102

3061208

9991038

3061230

شطرنج

حرکت شناسی

ورزش کودکان

کارآفرینی

3061216

9991000

3061206

3061224

حرکات اصالحی

کارآموزی

3061207

استاد  اشرف

آیین زندگی

استاد دهقانی

اخالق حرفه ای

استاد  قنبری

تغذیه ورزشی

استاد  جابری

روانشناسی ورزشی

روش های آموزش در ورزش

استاد حالج

(گروه ب)ورزش در آب (گروه الف)ورزش در آب 

استاد جدیداستاد  شکیب

/////////

(گروه ب)ماساژ ورزشی 

استاد باقر پور

استاد ربوی

////////

(دو گروه)شطرنج هر 

استاد  شهرکی نژاد

(هر دو گروه)نجات غریق 

اندازه گیری و ارزشیابی در ورزش

تهیه و کاربرد وسایل و تجهیزات ورزشی

دانش خانواده و جمعیت

استاد علیزاده

حرکات اصالحی

استاد  محسن زاده

/////////

زبان تخصصی تربیت بدنی

استاد آزادان

کاربرد نرم افزارهای تخصصی در تربیت بدنی

(1)اندیشه اسالمی 

استاد  جوادی فام

/////////

فیزیولوژی ورزشی

استاد تقی زاده 

استاد حریری

/////////

استاد جابری

/////////

/////////

تمرینات با وزنه

آناتومی انسان

کبدی

ریاضیات و مقدمات آمار

////////

تعداد ساعت

حرکت شناسی

استاد  برومند

(گروه ب)کبدی 

استاد محسن زاده

نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی

استاد  قنبری

استاد طاهری

(دو گروه)شطرنج هر 

استاد  شهرکی نژاد

استاد  شکیب

استاد خداداد

یادگیری حرکتی

استاد  اشرف

کارآفرینی

استاد  ذاکری

/////////

/////////

******کارآموزی******

******کارآموزی******

یادگیری حرکتی

کد درس
تعداد ساعت

کد درس
تعداد ساعت نام درس نام درس

حفظ اماکن و تجهیزات ورزشی

اندازه گیری و ارزشیابی در ورزش

برنامه ریزی تمرین

نجات غریق

نرم افزارهای تخصصی در ورزش

اصول سرپرستی در تربیت بدنی

تهیه و کاربرد تجهیزات ورزشی

زبان تخصصی

تمرینات با وزنه

دانش خانواده و تنظیم جمعیت

3061202

3061228

3061215

3061212

3061222

9128

3061210

3061214

3061211

3061205

3061219

3061227


