
گاه ارومیه  دانشکده علوم ورزشی دانش

 

 14012نیمسال دوم علوم ورزشی            رشته       کارشناسی مقطع      برادران      1398    برنامه درسی ورودی

  

 برنامه هفتگی

 18:00-16:00 16:00-14:00 14-13 13:00-11:30 11:30-10:00 10:00-8:30 روز/ ساعت

    های آبیورزش شنبه
کارورزی 

 ورزش پایه

اختالالت رشد و 

 یادگیری ورزشی

 یکشنبه
کارورزی ورزش 

 گروهی 
  بدمینتون   2 فوتبـال

  های آبیورزش دوشنبه
های ورزش

 ذهنی  –جسمی 

کارورزی  

 ورزش پایه
 

 سه شنبه
کارورزی ورزش 

 گروهی 
 2فوتبـال 

های ورزش

 ذهنی  –جسمی 

 
  بدمینتون

  چهارشنبه
مبانی کارآفرینی 

 ورزش ) مجازی (
    

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد نام درس کد درس

   دکتر نوری  های آبیورزش 

   آردین آقای  ذهنی  –های جسمی ورزش 

   دکتر خدایی 2فوتبـال  

   یدکتر ذوالفقار کارورزی ورزش پایه 

   دکتر روشنی بدمینتون  

   دکتر حسین زاده کارورزی ورزش گروهی  

 14:00 28/3/1402 دکتر خانمحمدی  اختالالت رشد و یادگیری ورزشی 

 14:00 31/3/1402 دکتر بهنام مبانی کارآفرینی ورزش 



گاه ارومیه  دانشکده علوم ورزشی دانش

 

 14012نیمسال دوم    علوم ورزشی       رشته       کارشناسی مقطع       خواهران     1398    برنامه درسی ورودی

 

 برنامه هفتگی

 18:00-16:00 16:00-14:00 14-13 13:00-11:30 11:30-10:00 10:00-8:30 روز/ ساعت

  نتونیبدم شنبه
کارورزی ورزش 

 پایه
 

کارورزی 

 گروهیورزش 

اختالالت رشد و 

 یادگیری ورزشی

 یکشنبه
 هایورزش

 ذهنی – یجسم
    یآب هایورزش 2 هندبـال

  نتونیبدم دوشنبه
ورزش  یکارورز

 هیپا

 یکارورز 

 یورزش گروه
 

 سه شنبه
 هایورزش

 ذهنی – یجسم
 یآب هایورزش 2هندبـال 

 
  

  چهارشنبه
کارآفرینی مبانی 

 ورزش ) مجازی (
    

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد نام درس کد درس

   خانم ابراهیمی های آبیورزش 

   خانم نوژن ذهنی  –های جسمی ورزش 

   خانم زمانی  2 هندبـال 

    حیدریدکتر  کارورزی ورزش پایه 

   خانم چراغی بدمینتون  

   یدکتر محمد کارورزی ورزش گروهی  

 14:00 28/3/1402 دکتر خانمحمدی  اختالالت رشد و یادگیری ورزشی 

 14:00 31/3/1402 دکتر بهنام مبانی کارآفرینی ورزش 



گاه ارومیه  دانشکده علوم ورزشی دانش

 

 14012نیمسال دوم علوم ورزشی            رشته       کارشناسی مقطع      برادران      9139    برنامه درسی ورودی

 

 برنامه هفتگی

 18:00-16:00 16:00-14:00 14-13 13:00-11:30 11:30-10:00 10:00-8:30 روز/ ساعت

 شنبه
 یروانشناس یمبان

 یورزش
  2شنـا  1هندبـال 

ورزش  یکارورز

 هیپا
 

 یکشنبه
 یورزش یولوژیزیف

 کودکان
 

 یبوم هایورزش

 یسنت
 

 یریادگی

 یحرکتـ
 

 2شنـا  1هندبـال   دوشنبه
ورزش  یکارورز 

 هیپا
 

 سه شنبه
اوقات  تیریمد

 فراغت
 

 یبوم هایورزش

 یسنت

فعالیت بدنی و  

 تندرستی
 

       چهارشنبه

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد نام درس کد درس

   دکتر نوری 2شنـا  

   دکتر ذوالفقاری کارورزی ورزش پایه 

   دکتر محمدعلی نسب های بومی سنتیورزش 

   دکتر عبدزاده 1هندبـال  

 14:00 3/4/1402 دکتر عامری مدیریت اوقات فراغت 

 14:00 30/3/1402 دکتر محمدزاده یادگیری حرکتـی 

 14:00 27/3/1402 دکتر توفیقی فیزیولوژی ورزشی کودکان 

 14:00 5/4/1402 دکتر ذوالفقاری فعالیت بدنی و تندرستی 

 14:00 7/4/1402 دکتر دهقانی زاده مبانی روانشناسی ورزشی 



گاه ارومیه  دانشکده علوم ورزشی دانش

 

 14012نیمسال دوم علوم ورزشی            رشته      کارشناسی مقطع      خواهران     9139    برنامه درسی ورودی

 

 برنامه هفتگی

 18:00-16:00 16:00-14:00 14-13 13:00-11:30 11:30-10:00 10:00-8:30 روز/ ساعت

 شنبه
 یروانشناس یمبان

 یورزش

 یبوم هایورزش

 یسنت

ورزش  یکارورز

 هیپا
   

 یکشنبه
فیزیولوژی ورزشی 

 کودکان
  1هندبـال  2شنـا 

 یریادگی

 یحرکتـ
 

 دوشنبه
 یبوم هایورزش

 یسنت
 

ورزش  یکارورز

 هیپا

 
  

 سه شنبه
اوقات  تیریمد

 فراغت
 1هندبـال  2شنـا 

و  یبدن تیفعال 

 یتندرست
 

       چهارشنبه

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد نام درس کد درس

   خانم ابراهیمی 2شنـا  

   محمدی دکتر  کارورزی ورزش پایه 

   دکتر محمدی های بومی سنتیورزش 

   خانم زمانی 1هندبـال  

 14:00 3/4/1402 دکتر عامری مدیریت اوقات فراغت 

 14:00 30/3/1402 محمدزادهدکتر  یادگیری حرکتـی 

 14:00 27/3/1402 دکتر توفیقی فیزیولوژی ورزشی کودکان 

 14:00 5/4/1402 دکتر ذوالفقاری فعالیت بدنی و تندرستی 

 14:00 7/4/1402 دکتر دهقانی زاده مبانی روانشناسی ورزشی 



گاه ارومیه  دانشکده علوم ورزشی دانش

 

 14012نیمسال دوم علوم ورزشی            رشته       کارشناسی مقطع      برادران      1400    برنامه درسی ورودی

 

 برنامه هفتگی

 18:00-16:00 16:00-14:00 14-13 13:00-11:30 11:30-10:00 10:00-8:30 روز/ ساعت

  یحرکت شناس  یورزش یولوژیزیف  1بسکتبـال  شنبه

  1 بـالیوال 1 ـزیم یرو سیتن 1فوتبـال  یکشنبه
 یشناس بیآس

 یورزش
 

   1بسکتبـال  دوشنبه
سنجش و  

 یـریاندازه گ
 

 1 بـالیوال 1 ـزیم یرو سیتن 1فوتبـال  سه شنبه
 

  یرشد حرکتـ

       چهارشنبه

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد نام درس کد درس

   دکتر خدایی 1فوتبـال  

   دکتر حسین زاده 1والیبـال  

   دکتر روشنی 1روی میـز  تنیس 

   آقای نسودی 1بسکتبـال  

 11:00 30/3/1402 دکتر محمدزاده رشد حرکتـی 

 11:00 27/3/1402 دکتر ذوالفقاری فیزیولوژی ورزشی 

 11:00 10/4/1402 دکتر روشنی حرکت شناسی  

 11:00 7/4/1402 دکتر نوری سنجش و اندازه گیـری 

 11:00 3/4/1402 غنی زادهدکتر  آسیب شناسی ورزشی 



گاه ارومیه  دانشکده علوم ورزشی دانش

 

 14012نیمسال دوم     علوم ورزشی       رشته       کارشناسی مقطع      خواهران     1400    برنامه درسی ورودی

 

 برنامه هفتگی

 18:00-16:00 16:00-14:00 14-13 13:00-11:30 11:30-10:00 10:00-8:30 روز/ ساعت

  یحرکت شناس  یورزش یولوژیزیف فوتسـال 1 ـزیم یرو سیتن شنبه

  1 بـالیوال 1بسکتبـال   یکشنبه
 یشناس بیآس

 یورزش
 

  فوتسـال 1 ـزیم یرو سیتن دوشنبه
سنجش و  

 یـریاندازه گ
 

 1 بـالیوال 1بسکتبـال   سه شنبه
 

  یرشد حرکتـ

       چهارشنبه

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد نام درس کد درس

   خانم نجف زاده فوتسـال  

   خانم خدایی 1والیبـال  

   خانم محمدی زاده 1تنیس روی میـز  

   دکتر محمدی 1بسکتبـال  

 11:00 30/3/1402 دکتر محمدزاده رشد حرکتـی 

 11:00 27/3/1402 دکتر ذوالفقاری فیزیولوژی ورزشی 

 11:00 10/4/1402 دکتر روشنی حرکت شناسی  

 11:00 7/4/1402 دکتر نوری اندازه گیـریسنجش و  

 11:00 3/4/1402 دکتر غنی زاده آسیب شناسی ورزشی 



گاه ارومیه  دانشکده علوم ورزشی دانش

 

 14012نیمسال دوم علوم ورزشی            رشته       کارشناسی مقطع      برادران      1401    برنامه درسی ورودی

 برنامه هفتگی

 18:00-16:00 16:00-14:00 14-13 13:00-11:30 11:30-10:00 10:00-8:30 روز/ ساعت

 یو بهداشت فرد یمنیا شنبه

 (  2)گ در ورزش
  

 1شنـا 

 )مشترک(

 تیمقدمات و فلسفه ترب

 (1)گ یبدن
 خارجی  زبان

 یعموم

 )مشترک(
 انسـان یآناتوم

 (2)گ 

 یکشنبه
 1آمادگی جسمانی 

 )مشترک(

 1دو و میدانی 

 )مشترک(
  

در علوم  یاضیآمار و ر

 (1ی )گ ورزش
 

    دوشنبه
 1شنـا 

 )مشترک(

 انسـان یآناتوم

 (1)گ  
خارجی  زبان 

 یعموم

 )مشترک(
 تیمقدمات و فلسفه ترب

 (2)گ یبدن

 سه شنبه
 1آمادگی جسمانی 

 )مشترک(

 1دو و میدانی 

 )مشترک(
 

 یو بهداشت فرد یمنیا 

 (  1)گ در ورزش
 

در علوم  یاضیآمار و ر

 (2ی )گ ورزش

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد نام درس کد درس

   دکتر نوری 1شنـا  

   آقای احمدی 1دو و میدانـی  

   دکتر محمدعلی نسب 1آمادگـی جسمـانی  

   گروه زباناساتید  عمومی خارجی  زبان  

 09:00 28/3/1402 دکتر طلوعـی آذر آناتومی انسـان 

 09:00 31/3/1402 دکتر خدایی ورزشیآمار و ریاضی در علوم  

 9:00 03/4/1402 آقای سرتیبی مقدمات و فلسفه تربیت بدنی 

 9:00 06/4/1402 غنی زادهدکتر  ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 



گاه ارومیه  دانشکده علوم ورزشی دانش

 

 «1 گروه»  14012نیمسال دوم    م ورزشی علورشته   کارشناسی مقطع خواهران      1401 برنامه درسی ورودی 

 

 برنامه هفتگی

 18:00-16:00 16:00-14:00 14-13 13:00-11:30 11:30-10:00 10:00-8:30 روز/ ساعت

    1 یجسمان یآمادگ شنبه
مقدمات و فلسفه 

 یبدن تیترب

 خارجی زبان

 یعموم

   1دو و میدانی  1شنـا  یکشنبه
در  یاضیآمار و ر

 یعلوم ورزش
 

 انسـان یآناتوم    1 یجسمان یآمادگ دوشنبه
خارجی زبان 

 یعموم

  1 یدانیدو و م 1شنـا  سه شنبه
و بهداشت  یمنیا 

 در ورزش یفرد
 

 

  

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد نام درس کد درس

   خانم حدادزاده  1شنـا  

   دکتر خانمحمدی 1دو و میدانـی  

   دکتر حیدری 1آمادگـی جسمـانی  

   اساتید گروه زبان زبان خارجی عمومی  

 9:00 28/3/1402 دکتر طلوعـی آذر آناتومی انسـان 

 9:00 31/3/1402 دکتر خدایی آمار و ریاضی در علوم ورزشی 

 9:00 03/4/1402 یبیسرت یآقا مقدمات و فلسفه تربیت بدنی 

 9:00 06/4/1402 غنی زادهدکتر  ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 



گاه ارومیه  دانشکده علوم ورزشی دانش

 

 «2هگرو»  14012نیمسال دوم    م ورزشی علورشته   کارشناسی مقطع خواهران     1401 برنامه درسی ورودی 

 

 برنامه هفتگی

 18:00-16:00 16:00-14:00 14-13 13:00-11:30 11:30-10:00 10:00-8:30 روز/ ساعت

 شنبه
و بهداشت  یمنیا

 در ورزش یفرد
 انسـان یآناتوم   1 یجسمان یآمادگ

خارجی زبان 

 یعموم

   1شنـا    1 یدانیدو و م یکشنبه

   1 یجسمان یآمادگ  دوشنبه
مقدمات و فلسفه 

 یبدن تیترب

خارجی زبان 

 یعموم

 1شنـا    1 یدانیدو و م سه شنبه
در  یاضیآمار و ر

 یعلوم ورزش
 

 

 

 ساعت امتحان تاریخ امتحان نام استاد نام درس کد درس

   خانم حدادزاده  1شنـا  

   دکتر خانمحمدی 1دو و میدانـی  

   دکتر حیدری 1جسمـانی آمادگـی  

   گروه زباناساتید  عمومی خارجی زبان  

 9:00 28/3/1402 دکتر طلوعـی آذر آناتومی انسـان 

 9:00 31/3/1402 دکتر خدایی آمار و ریاضی در علوم ورزشی 

 9:00 03/4/1402 یبیسرت یآقا مقدمات و فلسفه تربیت بدنی 

 9:00 06/4/1402 غنی زادهدکتر  ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 


