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تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

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

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1تغذیه وورزش31215004

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1فیزیولوژی ورزشی 41215015

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

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی61215287

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی71215288

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی81215289

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2روش تحقیق در علوم ورزشی91215290

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت 101215319

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2تغذیه و كنترل وزن ویژه تندرستی111215320

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی121215321

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی131215322

تشریحی2آزمون،تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی141215323

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1رایانه پیشرفته151215324

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی161215326

تشریحی3سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی171215417

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3فیزیولوژی فعالیت بدنی كودكان و نوجوانان181215418

تشریحی3تكنیكهای میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته191215419

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3ابعاد روانی فعالیت بدنی201215420

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211215421

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی (221215422

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماریهای مزمن 231215423

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