
 

 

 توجه : همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

 ردیف کد درس نام درس نام استاد تعداد مقطع رشته ورودی تاریخ ساعت محل کالس

G 1 22481090 تغذیه ورزشی وکنترل وزن کاظم خدائی دوشتور 31 کارشناسی علوم ورزشی 1399 1401/10/24 09:00:00 زریاب خویی 

خویی زریاب 207 بهنام مایوانمحسن  13 کارشناسی ارشد مدیریت 1401 1401/10/24 11:00:00  ورزش مدیریت در آمار   113122022 2 

ارشد کارشناسی رفتار حرکتی 1401 1401/10/24 11:00:00 دانشکده 303 محمدزاده حسن 10  انسان عملکرد مبانی   113132003 3 

G خویی زریاب آذر طلوعی جواد 37 کارشناسی علوم ورزشی 1400 1401/10/24 11:00:00  انسان فیزیولوژی   22481002 4 

خویی زریاب 207 ارشد کارشناسی آسیب شناسی 1400 1401/10/24 14:00:00  روشنی سجاد 14  عضالنی عصبی دستگاه کینزیوپاتولوژی   116402013 5 

خویی زریاب 208 دیدنی ذوالفقار محمدرضا 15 کارشناسی ارشد فیزیولوژی 1401 1401/10/24 14:00:00  ورزشی ومتابولیسم بیوشیمی   116362005 6 

G خویی زریاب زاده دهقانی جالل 33 کارشناسی علوم ورزشی 1398 1401/10/24 14:00:00  بدنی تربیت آموزش ریزی برنامه اصول   22481106 7 

خویی زریاب 209 ارشد کارشناسی آسیب شناسی 1401 1401/10/24 14:00:00  حصار زاده غنی نرمین 15  پیشرفته اصالحی تمرینات   116402001 8 

عامری سید میرحسن 12 کارشناسی ارشد مدیریت 1400 1401/10/24 09:00:00 زریاب خویی 208 ورزشی رویدادهای مدیریت در سمینار   113122009 9 

 

 برنامه امتحانات دانشکده علوم ورزشی

24/10/1401تاریخ  شنبـه  روز   



 

 

 توجه : همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف کد درس نام درس نام استاد تعداد مقطع رشته ورودی تاریخ ساعت محل کالس

تیریمد 1400 1401/10/25 11:00:00 دانشکده 303 شدار کارشناسی  کاشف رمحمدیم 12  یورزش یدادهایرو یابینظارت وارز   113122015 1 

 برنامه امتحانات دانشکده علوم ورزشی

52/10/1401تاریخ  شنبـه  یکروز   



 

 

 توجه : همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

 ردیف کد درس نام درس نام استاد تعداد مقطع رشته ورودی تاریخ ساعت محل کالس

ارشد کارشناسی رفتار حرکتی 1400 - - - - یحرکت ی ریادگیدر  ناریسم حسن محمدزاده 12   113132009 1 

G خویی زریاب کاشف رمحمدیم 33 کارشناسی علوم ورزشی 1399 1401/10/26 09:00:00  یورزش یدادهایاماکن و رو تیریمد   22481113 2 

محمدزاده حسن 4 دکتری رفتار حرکتی 1401 1401/10/26 11:00:00 دانشکده 311 شرفتهیپ یکنترل حرکت   115916004 3 

یدکتر رفتار حرکتی 1400 - - - - زاده یقانده -محمدزاده 4  یدر رفتار حرکت ناریسم   115916010 4 

خویی زریاب 208 یولوژیزیف 1401 1401/10/26 14:00:00  ارشد کارشناسی  آذر یجواد طلوع 15  نگیو دوپ روزایمواد ن   116362003 5 

خویی زریاب 207 یعامر دیس رحسنیم 15 کارشناسی ارشد مدیریت 1401 1401/10/26 14:00:00  یبزرگ ورزش یدادهایرو یدراهبر تیریمد   113122004 6 

 

 

 

 

 

 

 برنامه امتحانات دانشکده علوم ورزشی

62/10/1401تاریخ  شنبـه  دووز ر  



 

 

 توجه : همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

 ردیف کد درس نام درس نام استاد تعداد مقطع رشته ورودی تاریخ ساعت محل کالس

وانیمحسن بهنام ما 6 دکتری مدیریت 1401 1401/10/27 09:00:00 دانشکده 303 در صنعت ورزش یابیبازار تیریمد   115896006 1 

یخان محمد هیراض 31 کارشناسی علوم ورزشی 1399 1401/10/27 09:00:00 دانشکده - یورزش یابیاستعداد یمبان   22481128 2 

ارشد کارشناسی رفتار حرکتی 1400 1401/10/27 09:00:00 دانشکده 303 زاده یجالل دهقان 11  یحرکت یهااکتساب مهارت   113132004 3 

یحبش یاکبر نور 4 دکتری فیزیولوژی 1401 1401/10/27 11:00:00 دانشکده 301 شرفتهیپ یورزش یولوژیزیف   115906004 4 

وانیمحسن بهنام ما 51 کارشناسی علوم ورزشی 1400 1401/10/27 11:00:00 دانشکده - تیریمد یمبان   22481108 5 

یدکتر رفتار حرکتی 1400 1401/10/27 11:00:00 دانشکده 310 زاده یجالل دهقان 4  یکاربرد یورزش یروانشناس   115916008 6 

ارشد کارشناسی رفتار حرکتی 1400 - - - - زاده دهقانی جالل 12  یدر کنترل حرکت ناریسم   113132008 7 

خویی زریاب 206 ارشد کارشناسی آسیب شناسی 1401 1401/10/27 14:00:00  روشنیسجاد  15  یدستگاه عصب یولوژیزیف   116402001 8 

0140 1401/10/27 14:00:00 زریاب خویی 207 ارشد کارشناسی آسیب شناسی  نسب یمحمد عل میابراه 13  شرفتهیپ یورزش یشناس بیآس   116402012 9 

یولوژیزیف 1401 1401/10/27 14:00:00 زریاب خویی 208 ارشد کارشناسی  دوشتور یکاظم خدائ 15  های آماری درفیزیولوژی ورزشیروش   116362002 10 

4001 1401/10/27 14:00:00 زریاب خویی 209 یولوژیزیف  ارشد کارشناسی  ی، خدائ یدنیذوالفقار د 14  سالمندان ژهیو یورزش تیفعال زیتجو   116362012 11 

دوشتور یکاظم خدائ 40 کارشناسی علوم ورزشی 1399 1401/10/27 14:00:00 دانشکده - یورزش یابیاستعداد یمبان   22481128 12 

ارشد کارشناسی رفتار حرکتی 1400 - - - - یرفتار حرکت شگاهیآزما حسن محمدزاده 11   113132013 13 

ارشد کارشناسی رفتار حرکتی 1401 1401/10/27 14:00:00 زریاب خویی 210 زاده یجالل دهقان 10  یشناخت یروانشناس   113132011 14 

 

  

 برنامه امتحانات دانشکده علوم ورزشی

72/10/1401تاریخ  شنبـه  سه روز   



 

 

 توجه : همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

 ردیف کد درس نام درس نام استاد تعداد مقطع رشته ورودی تاریخ ساعت محل کالس

G یخوی زریاب  09:00:00 1401/ 02/11  3991 دانقرالو یمحمد یمهر 33 کارشناسی علوم ورزشی  یورزش کیومکانیمقدمات ب   22481024 1 

/1401 11:00:00 دانشکده 301 02/11 دوشتور یکاظم خدائ 4 دکتری فیزیولوژی 1401  یورزش یولوژیزیدر ف شرفتهیپ یآمار یروش ها   115906002 2 

G یخوی زریاب  11:00:00 1401/ 02/11 دانقرالو یمحمد یمهر 41 کارشناسی علوم ورزشی 1400  حرکت انسان کیمقدمات مکان   22481125 3 

/1401 11:00:00 دانشکده 301 02/11 دوشتور یکاظم خدائ 4 دکتری فیزیولوژی 1401  یورزش یولوژیزیدر ف شرفتهیروش پژوهش پ   115906001 4 

/1401 11:00:00 دانشکده 310 02/11 یدکتر رفتار حرکتی 1401  شرفتهیپ یحرکت یریادگی حسن محمدزاده 4   115916003 5 

/1401 14:00:00 زریاب خویی 207 02/11 ارشد کارشناسی آسیب شناسی 1400  زاده حصار یغن نینرم 13  یحرکت درمان   116402011 6 

/1401 11:00:00 دانشکده 311 02/11 کاشف رمحمدیم 6 دکتری مدیریت 1401  یورزش تیریدر مد یفیک قیروش تحق   115896002 7 

یدنی، ذوالفقار د یقیتوف 3 دکتری فیزیولوژی 1400 - - - - یورزش یمولکول-یسلول شگاهیآزما   115906010 8 

/1401 14:00:00 زریاب خویی 206 02/11 یولوژیزیف 1401  ارشد کارشناسی  یقیاصغر توف 15  شرفتهیانسان پ یولوژیزیو ف یآناتوم   116362004 9 

یدکتر رفتار حرکتی 1400 - - - - یرفتار حرکت شگاهیآزما حسن محمدزاده 4   115916009 10 

/1401 14:00:00 زریاب خویی 208 02/11 یولوژیزیف 1400  ارشد کارشناسی  آذر یطلوع،  ینور  14  یبدن تیو فعال یطیاسترس مح   116362011 11 

/1401 14:00:00 زریاب خویی 209 02/11 ارشد یکارشناس مدیریت 1400  یعامر دیس رحسنیم 11  یدر مسابقات ورزش یمنیوا تیامن تیریمد   113122006 12 

/1401 14:00:00 زریاب خویی 210 02/11 ارشد کارشناسی آسیب شناسی 1400  نسب یمحمد عل میابراه 15  یکاربرد یحرکت شناس   116402002 13 

  

 

 برنامه امتحانات دانشکده علوم ورزشی

02/11/1401تاریخ  شنبـه  یک  روز  



 

 

 توجه : همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف کد درس نام درس نام استاد تعداد مقطع رشته ورودی تاریخ ساعت محل کالس

03/11/1401 09:00:00 دانشکده 303  4011 ارشد کارشناسی رفتار حرکتی  یخان محمد ،محمدزاده 10  در طول عمر یرشد حرکت   113132010 1 

03/11/1401 11:00:00 دانشکده 310 یعامر دیس رحسنیم 4 دکتری مدیریت 1400  یالملل نیو ب یورزش مل یدادهایرو تیریمد   115896008 2 

03/11/1401 14:00:00 دانشکده 303 ارشد کارشناسی مدیریت 1401  کاشف رمحمدیم 14  یورزش یگردشگر یها ومبان هینظر   113122023 3 

 برنامه امتحانات دانشکده علوم ورزشی

30/11/1401تاریخ    دوشنبـه  روز  



 

 

 توجه : همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

 ردیف کد درس نام درس نام استاد تعداد مقطع رشته ورودی تاریخ ساعت محل کالس

04/11/1401 09:00:00 دانشکده 303 ارشد کارشناسی مدیریت 1400  وانیمحسن بهنام ما 11  یورزش یدادهایدر رو یابیبازار تیریمد   113122008 1 

04/11/1401 11:00:00 دانشکده 310 یدکتر مدیریت 1401  یعامر دیس رحسنیم 6  در ورزش یرفتار سازمان   115986003 2 

G یخوی زریاب  11:00:00 04/11/1401 نسب یمحمد عل میابراه 46 کارشناسی علوم ورزشی 1400  یدر علوم ورزش یمتون خارج   22481020 3 

04/11/1401 11:00:00 دانشکده 301 یدکتر رفتار حرکتی 1401  زاده یجالل دهقان 4  یدر رفتار حرکت شرفتهیپ یآمار یروش ها   115916002 4 

04/11/1401 11:00:00 دانشکده 301 یدکتر رفتار حرکتی 1401  زاده یجالل دهقان 4  یدر رفتار حرکت شرفتهیپژوهش پ یروش ها   115916001 5 

خویی زریاب 206  14:00:00 04/11/1401 یدکتر مدیریت 1400  کاشف رمحمدیم 4  یورزش یژه هاپرو تیریمد   115896007 6 

خویی زریاب 207  14:00:00 04/11/1401 ارشد کارشناسی آسیب شناسی 1400   13+1 زاده حصار یغن نینرم  یاصالح ناتیتمر شگاهیآزما   116402010 7 

خویی زریاب 208  14:00:00 04/11/1401 یولوژیزیف 1401  ارشد کارشناسی  یحبش یاکبر نور 19  یورزش یولوژیزیپژوهش در ف یهاروش   116362001 8 

 

 

 

 

 برنامه امتحانات دانشکده علوم ورزشی

04/11/1401تاریخ    شنبـهسـه   روز  



 

 

 توجه : همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

 ردیف کد درس نام درس نام استاد تعداد مقطع رشته ورودی تاریخ ساعت محل کالس

05/11/1401 09:00:00 دانشکده 303 ارشد کارشناسی مدیریت 1401  کاشف رمحمدیم 15  یورزش تیریدر مد قیروش تحق   113122001 1 

G یخوی زریاب  09:00:00 05/11/1401 یعلوم ورزش 1399  یحبش یاکبر نور 37 کارشناسی  یدر علوم ورزش یریگسنجش و اندازه   22481015 2 

05/11/1401 11:00:00 دانشکده 310 تیریمد 1400  یدکتر  یعامر دیس رحسنیم 4  شدن یورزش و جهان   115896010 3 

دانشکدهسایت  -  11:00:00 05/11/1401 ارشد یکارشناس رفتار حرکتی 1401  زاده یجالل دهقان 10  یدر علوم رفتار حرکت قیتحق یروش وطرح ها   113132002 4 

05/11/1401 11:00:00 دانشکده 301 یولوژیزیف 1400  یدکتر  یقیتوف، آذر یطلوع 3  یورزش تیداروها ومکمل ها در فعال   115906009 5 

G یخوی زریاب  11:00:00 05/11/1401 یورزش یمقدمات جامعه شناس فرهاد عبدزاده 45 کارشناسی علوم ورزشی 1400   22481143 6 

05/11/1401 11:00:00 دانشکده 311 یولوژیزیف 1401  یدکتر  یدنیمحمدرضا ذوالفقار د 4  شرفتهیپ یورزش یمیوشیب   115906003 7 

خویی زریاب 208  14:00:00 05/11/1401 یولوژیزیف 1400  ارشد کارشناسی  یقیاصغر توف 14  یجسمان یو آمادگ یبدن تیفعال یابیارز   116362009 8 

خویی زریاب 209  14:00:00 05/11/1401 ارشد کارشناسی آسیب شناسی 1401  یو آمار در علوم ورزش قیروش تحق  یمحمد، زاده یغن 18   116402004 9 

 

 

 برنامه امتحانات دانشکده علوم ورزشی

05/11/1401تاریخ    شنبـهچهار  روز  


