
 

 1 تربیت بدنی و ورزشدروس عمومی برنامه 

 

 

 ردیف نام درس  مشخصه نام استاد  محل برگزاری  زمان برگزاری

 1 1ورزش  10702-10703-  10021 یی صفا 3سالن شهید عباسپور 17 -20مرداد ساعت  20دوشنبه 

 2 1 ورزش 10019-10704-  10698 یرجندیب 3سالن شهید عباسپور 17-20ساعت  دمردا 21سه شنبه 

 3 1 ورزش 10706 -10705 یاعتصام 3سالن شهید عباسپور 9-12ساعت  دمردا 21سه شنبه 

 و  20ساعت  دمردا 21سه شنبه 

 20ساعت مرداد  22چهارشنبه  
 4 1 ورزش 10020-10708 نارمنجی جبرانی - کالس مجازی

 5 1 ورزش 10707 کهنسال 2سالن شهید عباسپور 8 -10مرداد ساعت  21سه شنبه 

 

 

 

 

 

 

 ردیف نام درس  مشخصه نام استاد  محل برگزاری  زمان برگزاری

 1 تربیت بدنی  10694-10693 امیرآبادی 3سالن شهید عباسپور 17  -20مرداد ساعت 19یکشنبه 

 2 تربیت بدنی  10592-10017 بیرجندی 3سالن شهید عباسپور 9-12ساعت  دمردا 23پنج شنبه 

 3 تربیت بدنی  10695 شکری  2سالن شهید عباسپور 9-12ساعت  دمردا 23پنج شنبه 

 4 بدنی  تربیت  10696 تابع 3سالن شهید عباسپور 8  -10ساعت  دمردا 22شنبه  چهار

 5 بدنی  تربیت  10697 گلدانی 3سالن شهید عباسپور 17  -20ساعت  دمردا 22شنبه  چهار

 و  19ساعت  دمردا 21سه شنبه 

 19ساعت مرداد  22چهارشنبه  
 6 بدنی  تربیت  10016-10845 نارمنجی جبرانی -کالس مجازی  

 7 بدنی  تربیت  10679 کهنسال 2سالن شهید عباسپور 10 -12مرداد ساعت  21شنبه سه 

 8 بدنی  تربیت  10692 تقی پور  2سالن شهید عباسپور 11 -13مرداد ساعت  20شنبه دو



 

 برنامه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 

برگزاری زمان استاد  نام محل برگزاری    ردیف نام درس  مشخصه 

20یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ساعت   1 کشتی 10632 صفایی  کالس مجازی  

16 -18مرداد ساعت  20دوشنبه  2سالن شهید عباسپور  برادران  والیبال 10532 امیرابادی    2 

18-20مرداد ساعت  20دوشنبه  2سالن شهید عباسپور  برادران هندبال 10628 امیرابادی    3 

16 -18مرداد ساعت  20شنبه سه  2سالن شهید عباسپور  برادران بدمینتون 10616 امیرابادی    4 

18-20مرداد ساعت  20شنبه سه  2سالن شهید عباسپور  برادران بازی های پرورشی  10638 امیرابادی    5 

20دوشنبه و سه شنبه ساعت  کشنبه،ی 10540و  10840 تابع کالس مجازی   خواهران ژیمناستیک    6 

21دوشنبه و سه شنبه ساعت  کشنبه،ی 10506-10524 تابع کالس مجازی   خواهران شنا   7 

10  -12مرداد ساعت  22چهارشنبه   3عباسپور دیسالن شه  خواهران فوتبال 10504 تابع   8 

9- 12مرداد ساعت   19یکشنبه  3عباسپور دیسالن شه  10514و  10502 تقی پور   خواهران دومیدانی   9 

8 -11مرداد ساعت  20دوشنبه  2عباسپور دیسالن شه  پور  تقی   10664-10666 خواهرانآمادگی جسمانی    10 

17دوشنبه و سه شنبه ساعت  کشنبه،ی برادران شنا  دو مشخصه  سیادت کالس مجازی    11 

61دوشنبه و سه شنبه ساعت  کشنبه،ی 10841و  10537 سیادت کالس مجازی   ران براد ک یمناستیژ   12 

8- 01مرداد ساعت   19 کشنبهی 2سالن شهید عباسپور  خواهران  بسکتبال 10617 کهنسال   13 

10- 12مرداد ساعت   19 کشنبهی 2سالن شهید عباسپور  خواهران  تنیس روی میز 10646 کهنسال   14 

9-21مرداد ساعت  20دوشنبه  3عباسپور دیسالن شه  برادران فوتبال 10505 افضل پور    15 

17-20مرداد ساعت  23پنج شنبه  3عباسپور دیسالن شه  10520و  10503 دادی  و میدانی برادراندو    16 

8  -10مرداد ساعت  22چهارشنبه   2عباسپور دیسالن شه  خواهران  هندبال 10626 اعتصامی   17 

10  -12مرداد ساعت  22چهارشنبه   2عباسپور دیسالن شه  خواهران بدمینتون 10615 اعتصامی   18 

9-12مرداد ساعت  20دوشنبه  خواهران  تیراندازی 10635 اعتصامی سالن تیراندازی   19 

17-20مرداد ساعت  23پنج شنبه  2عباسپور دیسالن شه  10665و  10662 گلدانی  برادران آمادگی جسمانی   20 

و  12مرداد ساعت  21سه شنبه   

12مرداد ساعت  22چهارشنبه    
 21 بازی های پرورشی خواهران 10641 نارمنجی کالس مجازی-  جبرانی

17- 20مرداد ساعت  22شنبه  چهار 2عباسپور دیسالن شه   22 بسکتبال برادران   ثقه االسالمی 

 


