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13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست11121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)21211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی31212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی41212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی51213210

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 61215219

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1آمار توصیفی71215220

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی81215221

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی انسان91215222

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1دو و میدانی 101215223

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی آناتومی حركت111215224

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢2آمادگی جسمانی 121215225

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2فعالیت بدنی و تندرستی131215226

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١2شنا141215227

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2متون خارجه در علوم ورزشی151215228

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3استعداد یابی در ورزش161215229

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2فیزیولوژی ورزش171215230

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2فوتبال 181215231

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2كمكهای اولیه191215232

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١3والیبال 201215233

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3سیستم اطلاعاتی و تكنولوژی در ورزش آیتی211215234

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١3هندبال 221215235

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١3بسكتبال 231215236

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3یادگیری حركتی241215237

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3تركیب بدن و كنترل وزن251215238

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢3دو و میدانی 261215239

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3رشد حركتی271215240

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4شنا 281215241

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی١4تنیس روی میز291215242

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4حركت شناسی301215243

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6روش تحقیق در تربیت بدنی311215244

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی321215245

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی١4ژیمناستیک 331215246

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی341215247

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5كار آفرینی در ورزش351215249
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08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١5بدمینتون 361215250

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5حقوق و اخلاق ورزشی371215251

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4مدیریت سازمانهای ورزشی381215252

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی5متون خارجه در مبانی علوم انسانی ورزش391215253

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5مدیریت طرز اجرای مسابقات401215254

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5 برادران١كشتی 411215255

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6ژیمناستیک 421215256

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی٢6والیبال 431215257

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢6هندبال 441215258

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6جامعه شناسی ورزشی451215259

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6روانشناسی رشد461215261

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی6مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم471215262

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی7نجات غریق481215263

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢7بدمینتون 491215264

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی٢7تنیس روی میز501215265

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7روانشناسی ورزشی مقدماتی511215266

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی7فعالیت رسانه ای در ورزش521215267

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢8فوتبال 531215268

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی8 برادران-٢كشتی 541215269

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8ورزشهای بومی سنتی551215270

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی8شنا تخصصی561215271

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8ورزشهای رزمی571215272

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٢8بسكتبال 581215273

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5اصول و مبانی مدیریت591215274

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢8حركات موزون خواهران 601215275

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١5حركات موزون خواهران 611215276

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4آشنایی با مدیریت اماكن و تاسیسات ورزشی621215425

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7مفاهیم مدیریت در ورزش پرورشی ،همگانی،ق631215426

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی641218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی651220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )661220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی671220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 681220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس691220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران701223175
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11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی711223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران721229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 731233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 741233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )751233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )761233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه771233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت781233043
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