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نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :
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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1حركت شناسی ورزشی21215008

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1-عملی١دوومیدانی 31215010

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1حركات اصلاحی41215011

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

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2روش تحقیق در علوم ورزشی61215298

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی71215299

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مركزی81215300

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1حركت شناسی پیشرفته91215301

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زبان تخصصی101215312

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1رایانه پیشرفته111215313

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1حركات اصلاحی پیشرفته121215314

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2امدادگر ورزشی پیشرفته131215315

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2آزمایشگاه حركات اصلاحی141215316

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی151215317

تشریحی3پاتوكینزیولوژی دستگاه عصبی-عضلانی161215361

تشریحی3سمینار در حركات اصلاحی171215362

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3ارگونومی ورزشی181215363

تشریحی3كارورزی191215364

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3ورزش معلولین پیشرفته201215365

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211215366

ل معاصر در حركات اصلاحی( آموزش م221215367 تشریحی4مسا

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4ماساژ ورزشی( آموزش محور)231215368

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی241215435

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 251220658

...
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