
 97برنامه درسی گروه علوم ورزشی ترم مهر 

  10-8 12-10 16-14 18-16 20-18 

 

 شنبه

ورزش رزمی  - 95ورودی 

 )سلمان( دختران

 فتحعلیان

 

 پسران 1تنیس روی میز

 )سالن شهید فهمیده(

 بصیری

 دختران 1فوتسال

  )شقایق(

 حسین علیانی
 پسران 1کشتی 

 )سلمان(

 قربانیان

مدیریت اوقات 

-ورزشفراغت و 

 های تفریحی

 عرب نرمی

  2آمادگی جسمانی - 96ورودی 

 )شقایق( پسران

 رمضان زاده
 )سلمان(دختران 

 عرب نرمی

  دختران 1والیبال 

 )سلمان(

 اردکانی زاده

 پسران 1تنیس روی میز 

 )سالن شهید فهمیده(

 بصیری

 رشد حرکتی

 رمضان زاده

- 

 1آمادگی جسمانی  97ورودی 

 )شقایق(پسران 

  رمضان زاده

 )سلمان( دختران

 عرب نرمی

  دختران 1والیبال  -

 )سلمان(

 اردکانی زاده

 پسران 1روی میزتنیس

 )شقایق(

 بصیری

- - 

 

 یک شنبه

 دخترن 1شنا   95ورودی 

 (استخر کیمیا)

 زاده اردکانی

 1تنیس روی میز

 )شهید فهمیده( دختران

 بندلی

 پسران 1شنا 

 )استخر کیمیا(

 بندلی

 اصالحیحرکات 

 احمدی

- 

 2ومیدانی دو 96ورودی 

 دختران

 )سید الشهدا(

 خورسی

 دختران 1شنا 

 (استخر کیمیا)

 اردکانی زاده

 پسران 1شنا 

 )استخر کیمیا(

 بندلی

 مبانی مدیریت

 عرب نرمی

مکانیک مقدمات 

 حرکت انسان

 رمضان زاده

 1دو و میدانی  - 97ورودی 

 )سلمان( پسران

 فراتی
 )سیدالشهدا(دختران

 خورسی

ایمنی و بهداشت فردی 

 در ورزش

 احمدی

 

 

 

 فیزیولوژی انسان

 اردکانی زاده

- 



 

 دو شنبه

 پسران 1والیبال  95ورودی 

 )شقایق(

 بندلی

ورزش رزمی 

 )سلمان( دختران

 فتحعلیان

 

  1تنیس روی میز

 )شهید فهمیده( پسران

 بصیری

 دختران 1فوتسال

 )شقایق(

 حسین علیانی

 پسران 1کشتی 

 )سلمان(

 قربانیان

-اصول و روش

 شناسی تمرین

 بندلی

 پسران 1والیبال  96ورودی 

 )شقایق(

 بندلی

 2آمادگی جسمانی 

 )سلمان( دختران

 عرب نرمی

 فیزیولوژی ورزشی

 اردکانی زاده

 دختران 1والیبال 

 )سلمان(

 اردکانی زاده

 پسران 1تنیس روی میز 

 )شهی فهمیده(

 بصیری

- - 

 1آمادگی جسمانی - 97ورودی 

 )شقایق( پسران

 رمضان زاده
 )سلمان(دختران 

 عرب نرمی

 دختران 1والیبال 

 )سلمان(

 اردکانی زاده

 پسران 1تنیس روی میز 

 )شهید فهمیده(

 بصیری

مبانی و فلسفه 

تربیت بدنی و 

 ورزش

 عرب نرمی

- 

 

 سه شنبه

 دختران 1شنا   95ورودی 

 )استخر کیمیا(

 اردکانی زاده

 1میزتنیس روی 

 )شهید فهمیده( دختران

 بندلی

 

 پسران 1شنا 

 )استخر کیمیا(

 بندلی

 یادگیری حرکتی

 رمضان زاده

- 

 2آمادگی جسمانی  96ورودی 

 )سلمان( پسران

 رمضان زاده
 2دو و میدانی 

 دختران

 )سیدالشهدا(

 خورسی

 دختران 1شنا 

 )استخر کیمیا(

 اردکانی زاده

 پسران 1شنا 

 )استخر کیمیا(

 بندلی

- - 

 1دو و میدانی  - 97ورودی 

 )سلمان( پسران

 فراتی
 )سیدالشهدا(دختران

 خورسی

 آناتومی -

 اردکانی زاده

آمار در علوم 

 ورزشی

 رمضان زاده



 

 چهارشنبه

 پسران 1والیبال  95ورودی 

 )سلمان(

 بندلی

- - - - 

 پسران 1والیبال  96ورودی 

 )سلمان(

 بندلی

- - - - 

 - - - - - 97ورودی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (97)مهر ماه  1395ورودی برنامه درسی گروه علوم ورزشی 

 10-8 12-10 16-14 18-16 20-18 

های رزمی ورزش - شنبه

 دختران

 )سلمان فارسی(

 1تنیس روی میز

 پسران

 )شهید فهمیده(

 بصیری

 دختران 1 فوتسال

 )شقایق(

 حسین علیانی

 

 پسران 1کشتی 

 )سلمان فارسی(

 قربانیان

مدیریت اوقات 

های فراغت و ورزش

 تفریحی

 عرب نرمی

 دختران 1شنا  - یک شنبه

 )استخر کیمیا(

 اردکانی زاده

 

 پسران 1شنا 

 )استخر کیمیا(

 بندلی

 

 1تنیس روی میز

 دختران

 )شهید فهمیده(

 بندلی

 حرکات اصالحی

 احمدی

- 

 پسران 1والیبال  دو شنبه

 )شقایق(

 بندلی

 

 2آمادگی جسمانی 

 دختران

 )سلمان فارسی(

 عرب نرمی

های رزمی ورزش

 دختران

 )سلمان فارسی(

 1تنیس روی میز 

 پسران

 )شهید فهمیده(

 بصیری

 دختران 1فوتسال 

 )شقایق(

 حسین علیانی

شناسی اصول و روش

 تمرین

 بندلی

 دختران 1شنا  - سه شنبه

 )استخر کیمیا(

 اردکانی زاده

 پسران 1شنا 

 )استخر کیمیا(

 بندلی

 

 1تنیس روی میز 

 دختران

 )شهید فهمیده(

 بندلی

 یادگیری حرکتی

 رمضان زاده

- 

 پسران 1والیبال  چهار شنبه

 )سلمان فارسی(

 بندلی

- - - - 

 

 



 (97)مهر ماه  1396ورودی برنامه درسی گروه علوم ورزشی 

 10-8 12-10 16-14 18-16 20-18 

 2آمادگی جسمانی  - شنبه

 )شقایق( پسران

 زادهرمضان 

 

 )سلمان فارسی(دختران 

 عرب نرمی

 1تنیس روی میز 

 )شهید فهمیده( پسران

 بصیری

 

 دختران 1والیبال 

 )سلمان فارسی(

 اردکانی زاده

 رشد حرکتی

 رمضان زاده

- 

 2دو و میدانی  یک شنبه

 دختران

 )سیدالشهدا(

 خورسی

 دختران 1شنا 

 )استخر کیمیا(

 اردکانی زاده

 پسران 1شنا 

 کیمیا()استخر 

 بندلی

 

 مبانی مدیریت

 عرب نرمی

مقدمات مکانیک 

 حرکت انسان

 رمضان زاده

 2آمادگی جسمانی  دو شنبه

  دختران

 )سلمان فارسی(

 عرب نرمی

 

 پسران 1والیبال 

 )شقایق(

 بندلی

 ولوژی ورزشییفیز

 اردکانی زاده

 دختران 1والیبال 

 )سلمان فارسی(

 اردکانی زاده

 

 1تنیس روی میز 

 پسران

 )شهید فهمیده(

 بصیری

- - 

 2آمادگی جسمانی  سه شنبه

 پسران

 )سلمان فارسی(

 رمضان زاده

 

 2دو و میدانی 

 دختران

 )سید الشهدا(

 خورسی

 دختران 1شنا 

 )استخر کیمیا(

 اردکانی زاده

 پسران 1شنا 

 )استخر کیمیا(

 بندلی

 

- - 

 پسران 1والیبال  چهار شنبه

 )سلمان فارسی(

 بندلی

- - - - 

 

 

 

 



 (97)مهر ماه  1397ورودی برنامه درسی گروه علوم ورزشی 

 10-8 12-10 16-14 18-16 20-18 

 1آمادگی جسمانی  شنبه

 )شقایق( پسران

 رمضان زاده

 

 ختراند

 )سلمان فارسی( 

 عرب نرمی

 دختران 1والیبال  -

 )سلمان فارسی(

 اردکانی زاده

 

 1روی میزتنیس

 پسران

 )شهید فهمیده(

 بصیری

- - 

  1دو و میدانی  - یک شنبه

  پسران

 )سلمان فارسی(

 فراتی

 

 دختران 

 )سید الشهدا(

 خورسی

ایمنی و بهداشت 

 فردی در ورزش

 احمدی

 فیزیولوژی انسان

 اردکانی زاده

- 

 1آمادگی جسمانی  - دو شنبه

 پسران

 )شقایق(

 رمضان زاده

 

 دختران

 )سلمان فارسی(

 عرب نرمی

 دختران 1والیبال 

 فارسی()سلمان 

 اردکانی زاده

 

 1تنیس روی میز 

 پسران

 )شهید فهمیده(

 بصیری

مبانی و فلسفه تربیت 

 بدنی و ورزش

 عرب نرمی

- 

  1دو و میدانی  - سه شنبه

 پسران

 )سلمان فارسی(

 فراتی

 

 دختران 

 )سید الشهدا(

 خورسی

 آناتومی -

 اردکانی زاده

 در علوم ورزشی آمار

 رمضان زاده

 - - - - - چهار شنبه

 

 


