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*** گروه علوم ورزشی***   

 1401/  1402تحصيلی  سال   دوم نيمسال           ترم دوم      1401مهر ماه دوره روزانه               ورودي              کارشناسیمقطع  علوم ورزشی برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته
 

 شماره درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

محل تشکيل 

 کالس
 نام استاد

 امتحانی برنامه برنامه هفتگی

 ساعت تاریخ چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
 ايمنی و بهداشت فردي 

 در ورزش
 12-10 27/03/1402 10-8     عباسیمریم دکتر  106 01 2 1624080

 12-10 30/03/1402 12-10     دکتر صفری 107 01 2 1624119 رشد حرکتی 2

 12-10 01/04/1402    10-8  دکتر خیری 107 01 2 1624081 تاريخ تربيت بدنی و ورزش 3

4 
شناسی مقدمات جامعه

 ورزشی
 12-10 03/04/1402   18-16   کریمیدکتر رمضان 107 01 2 1624083

 12-10 07/04/1402     18-16 دکتر شمسایی 107 01 2 1624082 شناسی ورزشیحرکت 5

 12-10 20/03/1402  16-14  12-10  دکتر رضایی  سالن بدنسازی 02 2 1624014 پسران 2آمادگی جسمانی  6

 12-10 21/03/1402   10-8  12-10 پوردکتر صالحی سالن تختی 03 2 1624014 دختران 2آمادگی جسمانی  7

 12-10 22/03/1402   10-8  10-8 دکتر عبدی استخر شهر 02 2 1624008 پسران 1شنا  8

 12-10 23/03/1402  10-12  10-12  زادهاسما رحیم استخر شهر 03 2 1624008 دختران 1شنا  9

 10-8 24/03/1402  12-10   16-14 دکتر مقدسی سالن شهدا 02 2 1624126 پسران 1بسکتبال  10

 12-10 24/03/1402  16-14  16-14  زادهدکتر نقیب سالن شهدا 03 2 1624126 دختران 1بسکتبال  11

             2انديشه اسالمی  12

 

 دختران: 03: پسران   ؛   گروه 02: مختلط   ؛   گروه 01گروه 
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*** گروه علوم ورزشی***   

 1401/  1402تحصيلی  سال   دوم  نيمسال             چهارمترم       1400 مهردوره روزانه               ورودي           کارشناسیمقطع  علوم ورزشی برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته
 

 شماره درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

محل تشکيل 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی برنامه هفتگی

 ساعت تاریخ چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه

 10-8 27/03/1402     10-8 دکتر مقدسی 107 01 2 1624086 شناسی ورزشیآسيب 1

 10-8 30/03/1402    12-10  زادهدکتر نقیب 106 01 2 1624117 فيزيولوژي ورزشی 2

3 
هاي مديريت سازمان

 ورزشی
 10-8 03/04/1402  12-10    دکتر رضایی 107 01 2 1624114

4 
 هاي آبیورزش

 )نجات غريق( پسران
 10-8 22/03/1402   12-10  12-10 سرشتدکتر نیک استخر شهر 02 2 1624172

5 
 هاي آبیورزش

 )نجات غريق( دختران
 10-8 23/03/1402  10-8  10-8  زادهاسما رحیم استخر شهر 03 2 1624172

 10-8 20/03/1402 18-16  18-16   دکتر عبدی چمن مصنوعی 02 2 1624085 پسران 1فوتسال فوتبال/  6

 12-10 21/03/1402 10-8  10-8   فیضی خانم سالن شهدا 03 2 1624085 دختران 1فوتسال فوتبال/  7

 12-10 22/03/1402  16-14  16-14  کرمی ءالدینضیا سالن تختی 02 2 1624121 پسران 1تنيس روي ميز  8

 12-10 23/03/1402 12-10    16-14 خانم غالمیان سالن تختی 03 2 1624121 دختران 1تنيس روي ميز  9

 10-8 24/03/1402 12-10   10-8  رستمی جالل سالن شهر 02 2 1624168 پسران 2ژيمناستيک  10

 12-10 24/03/1402  16-14  16-14  فریبا شکری سالن شهر 03 2 1624168 دختران 2ژيمناستيک  11

             انقالب اسالمی 12

             زبان انگليسی عمومی 13

 دختران: 03گروه ؛      : پسران02گروه ؛      : مختلط01گروه 
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*** گروه علوم ورزشی***   

 1401/  1402تحصيلی سال      دومنيمسال           مششترم             1399 مهرورودي         دوره روزانه              کارشناسیمقطع  علوم ورزشی برنامه درسی و امتحانی دانشجويان رشته
 

 شماره درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

محل تشکيل 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی برنامه هفتگی

 ساعت تاریخ چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
هاي آزمايشگاهی  تکنيک

 در علوم ورزشی
 16-14 27/03/1402 10-8     زادهدکتر علی 107 01 2 1624100

  عبدی دکتر 107 01 2 1624099 شناسی تمريناصول و روش 2
   14-16 30/03/1402 14-16 

3 
ريزي آموزش اصول برنامه

 بدنیتربيت
 16-14 01/04/1402    10-8   خیریدکتر  107 01 2 1624096

 16-14 04/04/1402   16-14   پوردکتر صالحی 107 01 2 1624097 ورزشی روانشناسی مقدمات 4

 16-14 07/04/1402  18-16    دکتر عبدی 107 01 2 1624098 مقدمات بيومکانيک ورزشی 5

 10-8 20/03/1402     10-8 پوردکتر صالحی گروه آموزشی 01 2 1624095 هاي گروهیکارورزي ورزش 6

 12-10 20/03/1402  12-14  12-14  دکتر شمسایی سالن شهدا 02 2 1624118 پسران 1بدمينتون  7

 12-10 21/03/1402  10-8  10-8  زادهدکتر نقیب سالن شهدا 03 2 1624118 دختران 1بدمينتون  8

 12-10 22/03/1402 10 - 12  10 - 12   آقای عزیزی سالن تختی 02 2 1624124 پسران 1کشتی  9

 12-10 23/03/1402 10 - 12  10 - 12   عباسیمریم دکتر  سالن شهدا 03 2 1624176 دختران 2هندبال  10

 10-8 24/03/1402 18-16   18-16  جعفر زرگوشی زمین چمن 02 2 1624180 پسران 2فوتسال فوتبال/  11

 12-10 24/03/1402  10 - 12   10 - 12 خانم فیضی زمین چمن 03 2 1624180 دختران 2فوتسال فوتبال/  12

             آشنايی با منابع اسالمی 13
 

 دختران: 03: پسران   ؛   گروه 02: مختلط   ؛   گروه 01گروه 
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*** گروه علوم ورزشی***   

 1401/  1402تحصيلی  سال    دومنيمسال       چهارم   ترم       1400 ورودي مهر    دوره روزانه      ورزشی يهاسازمانمديريت راهبردي در  گرايش  ارشد کارشناسیبرنامه درسی و امتحانی دانشجويان 
 

 

 عنوان درس ردیف
شماره 

 درس

تعداد 

 واحد
 گروه

محل تشکيل 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی برنامه هفتگی

شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه  ساعت تاریخ چهارشنبه 

        - - 01 6 1624149 پايان نامه 1

 

 
 

 

 1401/  2140تحصيلی     دومنيمسال        دوم ترم       1401 ورودي مهر    دوره روزانه          ورزشی هايا و باشگاههسازمانمديريت  گرايش  ارشدکارشناسی برنامه درسی و امتحانی دانشجويان 
 

 عنوان درس ردیف
شماره 

 درس

تعداد 

 واحد
 گروه

محل تشکيل 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی برنامه هفتگی

 ساعت تاریخ چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه

 12-10 27/03/1402   16-14   دکتر رضایی 106 01 2 1624206 آمار در مديريت ورزشی 1

2 
روش تحقيق در مديريت 

 ورزش
 12-10 29/03/1402  12-10    پوردکتر صالحی 106 01 2 1624207

3 
مديريت مالی و اداري در 

 ورزش
 12-10 01/04/1402  10-8    دکتر رضایی 106 01 2 1624208

4 
مديريت فناوري اطالعات و 

 اختياري-ارتباطات در ورزش
 12-10 04/04/1402   18-16   دکتر خیری 106 01 2 1624209

 12-10 23/03/1402   10-8  10-8 عبدیدکتر  استخر شهر 02 2 1624008 * پسران )جبرانی( 1شنا  5

 12-10 24/03/1402  16-14  16-14  زادهدکتر نقیب سالن شهدا 03 2 1624126 دختران )جبرانی(  1بسکتبال  6

 12-10 07/04/1402     18-16 دکتر شمسایی 107 01 2 1624082 )جبرانی( شناسیحرکت 7

 

  شان غيرمرتبط )غير علوم ورزشی( بوده است.باشد که رشته دوره کارشناسی* دروس جبرانی ويژه دانشجويانی می
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*** گروه علوم ورزشی***   

 1401/  1402تحصيلی  سال    دومنيمسال      چهارم    ترم       1400 ورودي مهر    دوره روزانه      ي ورزشیهاسازمانمديريت راهبردي در  گرايش  المللبين ارشد کارشناسیبرنامه درسی و امتحانی دانشجويان 
 

 

 عنوان درس ردیف
شماره 

 درس

تعداد 

 واحد
 گروه

محل تشکيل 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی برنامه هفتگی

شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه  ساعت تاریخ چهارشنبه 

20 6 1624149 پايان نامه 1  - -        

 

 
 1401/  2140تحصيلی  سال    دومنيمسال      ومس ترم        1400 ورودي بهمن     دوره روزانه        ي ورزشهاسازمانمديريت راهبردي در  گرايش  المللبين دانشجويان کارشناسی ارشدبرنامه درسی و امتحانی 

 

 شماره درس عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد
 گروه

محل تشکيل 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی برنامه هفتگی

 ساعت تاریخ چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه

 16-14 27/03/1402 16-14     دکتر خیری 106 02 2 1624140 ورزش در بازاريابی مديريت 1

 16-14 30/03/1402 12-10     دکتر خیری 106 02 2 1624138 ريزي استراتژيکبرنامه 2

3 
 در ارزشيابی و نظارت

 ورزشی يهاسازمان
 16-14 03/04/1402  18-16    دکتر رضایی 106 02 2 1624139

4 
 مديريت در سمينار

 ورزش استراتژيک
 16-14 05/04/1402  16-14    پوردکتر صالحی 106 02 2 1624137
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*** گروه علوم ورزشی***   

 1401/  1402تحصيلی  سال    دومنيمسال      چهارم    ترم       1400 ورودي مهر    دوره روزانه            فيزيولوژي ورزشی و تندرستی گرايش :ارشد کارشناسیبرنامه درسی و امتحانی دانشجويان 
 

 

 عنوان درس ردیف
شماره 

 درس

تعداد 

 واحد
 گروه

محل تشکيل 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی برنامه هفتگی

شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه  ساعت تاریخ چهارشنبه 

        - - 01 6 1624149 پايان نامه 1

 

 

 1401/  1402تحصيلی  سال    دومنيمسال        دوم  ترم        1401 دوره روزانه         ورودي مهر           فيزيولوژي ورزشی و تندرستی گرايش کارشناسی ارشدبرنامه درسی و امتحانی دانشجويان 
 

 عنوان درس ردیف
شماره 

 درس

تعداد 

 واحد
 گروه

محل تشکيل 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی برنامه هفتگی

 ساعت تاریخ چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
فيزيولوژي ورزشی در 

 تندرستی
 12-10 27/03/1402    12-10  دکتر شمسایی گروه آموزشی 01 2 1624187

 12-10 30/03/1402     16-14 زادهدکتر علی 106 01 2 1624191 اصول تجويز فعاليت ورزشی 2

 12-10 01/04/1402     12-10 زادهدکتر نقیب 106 01 2 1624189 تغذيه ورزشی و تندرستی 3

4 
هاي آماري در فيزيولوژي روش

 ورزشی
 12-10 04/04/1402    10-8  زادهدکتر علی 106 01 2 1624184

 12-10 23/03/1402   10-8  10-8 عبدیدکتر  استخر شهر 02 2 1624008 )جبرانی( * پسران 1 شنا 5

 12-10 24/03/1402  16-14  16-14  زادهدکتر نقیب سالن شهدا 03 2 1624126 دختران )جبرانی(  1بسکتبال  6

 12-10 07/04/1402     18-16 دکتر شمسایی 107 01 2 1624082 )جبرانی( شناسیحرکت 7

  شان غيرمرتبط )غير علوم ورزشی( بوده است.باشد که رشته دوره کارشناسی* دروس جبرانی ويژه دانشجويانی می
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*** گروه علوم ورزشی***   

 1401/  1402تحصيلی  سال    دومنيمسال      چهارم    ترم       1400 ورودي مهر    دوره روزانه          فيزيولوژي ورزشی و تندرستی گرايش  المللبين ارشد کارشناسیبرنامه درسی و امتحانی دانشجويان 
 

 

 عنوان درس ردیف
شماره 

 درس

تعداد 

 واحد
 گروه

محل تشکيل 

 کالس
 نام استاد

 برنامه امتحانی برنامه هفتگی

شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه  ساعت تاریخ چهارشنبه 

20 6 1624149 پايان نامه 1  - -        
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*** گروه علوم ورزشی***   

 

 1401/  1402تحصيلی  سال دومنيمسال ـ  پسران (1) ی و ورزشبدنتيترببرنامه دروس 
 

 ظرفيت کالس محل تشکيل کالس ساعت تشکيل کالس روز و نام استاد گروه شماره درس نام درس رديف
 برنامه امتحانی

 ساعت تاریخ

 10-8 20/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 18-16یکشنبه  عباس احمدی 11 1624001 یبدنتيترب 1

 10-8 20/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 18-16شنبه سه عباس احمدی 12 1624001 یبدنتيترب 2

 10-8 20/03/1402 نفر 25 دانشگاه زمین چمن 10-8چهارشنبه  علیرضا لطفی 13 1624001 یبدنتيترب 3

 10-8 20/03/1402 نفر 25 زمین چمن دانشگاه  12-10چهارشنبه  علیرضا لطفی 14 1624001 یبدنتيترب 4

 10-8 20/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 16-14 دوشنبه علی عزیزی 15 1624001 یبدنتيترب 5

 10-8 20/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 10-8چهارشنبه  علی عزیزی 16 1624001 یبدنتيترب 6

 10-8 21/03/1402 نفر 25 شهداسالن  10-8شنبه  امین حمیدپور 21 1624002 (واليبال) (1) ورزش 1

 10-8 21/03/1402 نفر 25 شهداسالن  12-10شنبه  امین حمیدپور 23 1624002 (واليبال) (1) ورزش 2

 10-8 21/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 12-10یکشنبه  ضیاءالدین کرمی 22 1624002 (ميزتنيس روي ) (1) ورزش 3

 10-8 21/03/1402 نفر 25 زمین چمن مصنوعی 16-18شنبه  جعفر زرگوشی 24 1624002 ( )فوتسال(1ورزش ) 4

 10-8 21/03/1402 نفر 25 زمین چمن مصنوعی 18-16دوشنبه  جعفر زرگوشی 25 1624002 (فوتسال) (1) ورزش 5

 10-8 21/03/1402 نفر 25 زمین چمن مصنوعی 18-16سه شنبه  جعفر زرگوشی 26 1624002 (فوتسال) (1) ورزش 6

 

 :تذکر *

 .باشدینماضافه مقدور  جابجايی بعد از حذف و-1

 .گرددینمدروس عملی در حذف اضطراري حذف -2
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 *** گروه علوم ورزشی*** 
 

 1401/  1402تحصيلی  سال دومنيمسال ـ  دختران (1) ی و ورزشبدنتيترببرنامه دروس 
 

 ظرفيت کالس محل تشکيل کالس ساعت تشکيل کالس روز و نام استاد گروه شماره درس نام درس رديف
 برنامه امتحانی

 ساعت تاریخ

 10-8 22/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 18-16شنبه  فاطمه آزرم 31 1624001 یبدنتيترب 1

 10-8 22/03/1402 نفر 25 دانشگاه سالن شهدا 18-16شنبه دو فاطمه آزرم 32 1624001 یبدنتيترب 2

 10-8 22/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 10-8یکشنبه  سمیه اندیشه 33 1624001 یبدنتيترب 3

 10-8 22/03/1402 نفر 25 دانشگاهسالن تختی  12-10یکشنبه  سمیه اندیشه 34 1624001 یبدنتيترب 4

 10-8 22/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 16-14یکشنبه  سمیه اندیشه 35 1624001 یبدنتيترب 5

 10-8 22/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 10-8شنبه سه سمیه اندیشه 36 1624001 یبدنتيترب 6

 10-8 22/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 16-14شنبه سه سمیه اندیشه 37 1624001 یبدنتيترب 7

 10-8 22/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 10-8شنبه  زادهدکتر نقیب 38 1624001 یبدنتيترب 8

 10-8 22/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 12-10شنبه سه زادهدکتر نقیب 39 1624001 یبدنتيترب 9

 10-8 23/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 10-8شنبه  لیال غالمیان 41 1624002 روي ميز( )تنيس( 1) ورزش 1

 10-8 23/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 12-10شنبه  لیال غالمیان 42 1624002 )تنيس روي ميز(( 1) ورزش 2

 10-8 23/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 10-8چهارشنبه  لیال غالمیان 43 1624002 ( )تنيس روي ميز(1ورزش ) 3

 10-8 23/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 16-14چهارشنبه  لیال غالمیان 44 1624002 ( )تنيس روي ميز(1ورزش ) 4

 10-8 23/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 10-8دوشنبه  سلیمانیاسما  45 1624002 )تنيس روي ميز(( 1) ورزش 5

 10-8 23/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 12-10دوشنبه  سلیمانیاسما  46 1624002 )تنيس روي ميز(( 1) ورزش 6

 10-8 23/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 16-14دوشنبه  سلیمانیاسما  47 1624002 )تنيس روي ميز(( 1) ورزش 7

 10-8 23/03/1402 نفر 25 سالن تختی دانشگاه 10-8شنبه سه  سلیمانیاسما  48 1624002 )تنيس روي ميز(( 1) ورزش 8
 

 :تذکر *

 .باشدینماضافه مقدور  جابجايی بعد از حذف و-1

 .گرددینمدروس عملی در حذف اضطراري حذف -2
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 *** گروه علوم ورزشی*** 
 

 1401/  1402تحصيلی  سال دومنيمسال  –دانشجويان دختر و پسر  -ويژه ( 1)ی ويژه و ورزش بدنتيترببرنامه دروس 
 

 ظرفيت کالس محل تشکيل کالس ساعت تشکيل کالس روز و نام استاد شماره درس نام درس رديف
 برنامه امتحانی

 ساعت تاریخ

 12-14چهارشنبه   زادهدکتر علی 1624003 ويژه یبدنتيترب 1
 106کالس 

 دانشکده علوم انسانی
 10-8 20/03/1402 نفر 25

 10-8 21/03/1402 نفر 10 گروه آموزشی 12-14شنبه   دکتر شمسایی 1624004 پسران -( ويژه 1ورزش ) 2

 10-8 23/03/1402 نفر 10 گروه آموزشی 12-14چهارشنبه  لیال غالمیان 1624004 دختران -( ويژه 1ورزش ) 3

 

 : مهم اتتذکر *

 ي عملی معمولی شرکت نمايند. هاکالسنتوانند در  و باشند( ويژه را انتخاب نمايند که داراي معافيت ورزشی از پزشک 1ی و ورزش )بدنتيتربدروس  توانندیمدانشجويانی  -

  گردد. ديأيت معافيت پزشکی اين دانشجويان بايد توسط پزشک معتمد دانشگاه -

  .باشدیمويژه الزامی  (1) ی و ورزشبدنتيتربي هاکالسدر  حضور -

 


