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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 21215001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1رشدوتكامل حركتی31215012

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1یادگیری حركتی41215016

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1-عملی١شنا51215023

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش و طرح های تحقیق در علوم رفتارحركتی61215302

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كنترل حركتی71215303

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2روش های آماری81215304

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1رشد جسمانی91215305

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2مبانی عملكرد انسان101215350

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2ارزیابی رشد حركتی111215351

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تربیت بدنی رشدی121215352

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2رشد حركتی در طول عمر131215353

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی141215355

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1رایانه پیشرفته151215356

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3عوامل موثر بر رشد حركتی161215369

تشریحی3سمینار رشد حركتی171215370

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اختلالات رشد و یادگیری حركتی181215372

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3روانشناسی ورزشی191215373

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش (آموزش 201215374

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211215375

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4روانشناسی رشد (آموزش محور)221215376

تشریحی3آزمایشگاه رفتارحركتی231215436

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658
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