
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

144

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

کارآموزی طرح پویش )1( 

کاردانی و کارشناسی
100000137902  1

103100507891994145068مبانی کامپیوتر شنبه 13:30 تا 15:30 سمیه جعفرپوربروجنی2 

اخلق و مل حظات حرفه ای 

در روان شناسی ورزش
10651007902000303 شنبه 19:00 تا 21:00 زهرا نزاکت الحسینی3 

اخلق و مل حظات حرفه ای 

در روان شناسی ورزش
1065100790222102 کلس 803چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مهدی نمازی زاده4 

1065113914000006پایان  نامه  5

10651268553000301روان سنجی در ورزش جمعه 10:00 تا 12:00 سیده افروز موسوی6 

1065126855333104روان سنجی در ورزش چهارشنبه 13:00 تا 15:00 زهره مشکاتی7 

10651270892000304روانشناسی رشد پیشرفته یکشنبه 19:00 تا 21:00 سیده افروز موسوی8 

1065127089222103روانشناسی رشد پیشرفته کلس 803سه شنبه 13:00 تا 15:00 زهره مشکاتی9 

روان شناسی شخصیت در 

ورزش
10651271792000305 پریناز سادات 10 

سجادیان

دوشنبه 19:00 تا 21:00 

روان شناسی شخصیت در 

ورزش
1065127179222104 کلس 803سه شنبه 17:00 تا 19:00 الهه طغیانی11 

روان شناسی و عملکرد 

ورزشی
10651273232000301 سه شنبه 15:00 تا 17:00 زهرا سرجوئی12 

روان شناسی و عملکرد 

ورزشی
1065127323222100 کلس 803چهارشنبه 08:00 تا 10:00 رخساره بادامی13 

سمینار در روان شناسی 

ورزشی
10651337653000302 شنبه 17:00 تا 19:00 میثم بیک14 

سمینار در روان شناسی 

ورزشی
1065133765333101 کلس 800چهارشنبه 15:00 تا 17:00 15 

مسائل بالینی در روانشناسی 

ورزشی
1065149840222101 کلس 803سه شنبه 15:00 تا 17:00 غلمرضا منشئی16 

ملحظات روان شناختی 

ورزش کودکان ونوجوانان
10651512393000304 پریناز سادات 17 

سجادیان

جمعه 10:00 تا 12:00 

ملحظات روان شناختی 

ورزش کودکان ونوجوانان
1065151239333102 کلس 800سه شنبه 15:00 تا 17:00 الهه طغیانی18 

10651645223000303کارورزی شنبه 10:00 تا 12:00 ستاره دینلی19 

1065164522333103کارورزی رخساره بادامی20 

مسایل بالینی در 

روان شناسی ورزش
10651842022000302 سه شنبه 17:00 تا 19:00 غلمرضا منشئی21 

11841007532000813اخلق در ورزش یکشنبه 17:00 تا 19:00 الهام مشگل گشا22 

11841007532000823اخلق در ورزش یکشنبه 19:00 تا 21:00 الهام مشگل گشا23 

اصول و مبانی بازاریابی 

ورزشی
11841064982000815 شنبه 15:00 تا 17:00 داود نصراصفهانی24 

اصول و مبانی بازاریابی 

ورزشی
11841064982000825 شنبه 17:00 تا 19:00 داود نصراصفهانی25 

اصول و مبانی بازاریابی 

ورزشی
1184106498222404 کلس 800یکشنبه 15:00 تا 17:00 داود نصراصفهانی26 

11841065641000802اصول و مبانی مدیریت حسام اشراقی 27 

ورنامخواستی

شنبه 19:00 تا 21:00 

برنامه ریزی استراتژیک در 

بازاریابی ورزشی
11841117122000814 شنبه 10:00 تا 12:00 رسول نظری28 

برنامه ریزی استراتژیک در 

بازاریابی ورزشی
11841117122000824 شنبه 08:00 تا 10:00 رسول نظری29 

برنامه ریزی استراتژیک در 

بازاریابی ورزشی
1184111712222403 کلس 800یکشنبه 13:00 تا 15:00 رسول نظری30 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

244

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

1184113914000005پایان  نامه  31

1184113914999905پایان  نامه  32

تحلیل آماری 

و کاربردنرم افزارهای آماری درورز

ش

11841175041000804 مریم ترابی سیاه 33 

بومی

شنبه 13:00 تا 15:00 

11841274832000811روش تحقیق درمدیریت ورزشی قاسم رحیمی 34 

سرشبادرانی

شنبه 08:00 تا 10:00 

11841274832000821روش تحقیق درمدیریت ورزشی قاسم رحیمی 35 

سرشبادرانی

شنبه 10:00 تا 12:00 

1184127483222400روش تحقیق درمدیریت ورزشی قاسم رحیمی 36 

سرشبادرانی

کلس 804شنبه 17:00 تا 19:00 

11841337433000803سمینار در بازاریابی ورزشی حسام اشراقی 37 

ورنامخواستی

سه شنبه 19:00 تا 21:00 

11841337433000813سمینار در بازاریابی ورزشی سه شنبه 19:00 تا 21:00 رسول نظری38 

11841337433000823سمینار در بازاریابی ورزشی قاسم رحیمی 39 

سرشبادرانی

یکشنبه 19:00 تا 21:00 

11841484483000801مدیریت بازاریابی جهانی شنبه 10:00 تا 12:00 فروغ می رزوه40 

11841484483000811مدیریت بازاریابی جهانی دوشنبه 15:00 تا 17:00 فروغ می رزوه41 

11841484483000821مدیریت بازاریابی جهانی دوشنبه 19:00 تا 21:00 فروغ می رزوه42 

مدیریت بازاریابی در 

سازمانهای ورزشی المپیک
1184148453222402 کلس 800شنبه 13:00 تا 15:00 فرزاد کوهیان افضلی43 

11841535401000803نظریه های سازمان و مدیریت یکشنبه 19:00 تا 21:00 مهدی سلیمی44 

11841606903000802کارورزی در بازاریابی ورزشی یکشنبه 17:00 تا 19:00 مهدي نصیري خوزاني45 

11841606903000812کارورزی در بازاریابی ورزشی شنبه 19:00 تا 21:00 مهدي نصیري خوزاني46 

11841606903000822کارورزی در بازاریابی ورزشی شنبه 17:00 تا 19:00 مهدي نصیري خوزاني47 

مدیریت روابط عمومی وبین 

المللی در ورزش
11841680941000805 دوشنبه 17:00 تا 19:00 پریسا قبادی48 

11841692332000812مدیریت رفتار سازمانی شنبه 13:00 تا 15:00 احمدرضا عسکری49 

11841692332000822مدیریت رفتار سازمانی یکشنبه 17:00 تا 19:00 احمدرضا عسکری50 

1184169233222401مدیریت رفتار سازمانی کلس 801شنبه 15:00 تا 17:00 فروغ می رزوه51 

مدیریت نشان ) برند ( و بلیط 

فروشی در سازمان های 

ورزشی

11841696793000804 یکشنبه 19:00 تا 21:00 رسول نظری52 

مدیریت نشان ) برند ( و بلیط 

فروشی در سازمان های 

ورزشی

11841696793000814 یکشنبه 19:00 تا 21:00 پریسا قبادی53 

مدیریت نشان ) برند ( و بلیط 

فروشی در سازمان های 

ورزشی

11841696793000824 یکشنبه 17:00 تا 19:00 پریسا قبادی54 

ارزیابی و طراحی رژیمهای 

غذایی
11851014422000404 شنبه 19:00 تا 21:00 زهرا مقصودی55 

ارزیابی و طراحی رژیمهای 

غذایی
1185101442222704 کلس 801شنبه 17:00 تا 19:00 زهرا مقصودی56 

اصول تغذیه در فعالیت های 

ورزشی و تمرین
11851050242000401 یکشنبه 19:00 تا 21:00 حسین حاجیان فر57 

اصول تغذیه در فعالیت های 

ورزشی و تمرین
1185105024222700 کلس 804شنبه 15:00 تا 17:00 حسین حاجیان فر58 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

344

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

11851134372000403بیو انرژتیک ورزشی یکشنبه 17:00 تا 19:00 آرزو فرزانه59 

1185113437222703بیو انرژتیک ورزشی کلس 804یکشنبه 13:00 تا 15:00 فرزانه تقیان60 

1185113914000001پایان  نامه  61

1185113914999901پایان  نامه  62

1185127065444402روانشناسی درتغذیه ورزشی شنبه 17:00 تا 19:00 زهرا سرجوئی63 

روش های آزمایشگاه ی تغذیه 

ورزشی
11851287532000402 جمعه 10:00 تا 12:00 ناصر رحیمی64 

روش های آزمایشگاه ی تغذیه 

ورزشی
1185128753222701 کلس 804یکشنبه 15:00 تا 17:00 خسرو جللی دهکردی65 

فعالیت ورزشی تغذیه و 

سیستم ایمنی
1185140028444401 کلس 803یکشنبه 13:00 تا 15:00 خسرو جللی دهکردی66 

1186113914999904پایان  نامه  67

تغذیه ورزشی کاربردی در 

سبک زندگی
11861193433000604 سه شنبه 19:00 تا 21:00 صابر رضا نژاد68 

11861223033000601چاقی پیشرفته وکنترل وزن دوشنبه 19:00 تا 21:00 مریم قاسمی همامی69 

سمینار پژوهشی در فیزیولوژی 

ورزشی بالینی
11861336063000602 یکشنبه 19:00 تا 21:00 بهرام عابدی70 

فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه 

های خاص
11861718533000603 دوشنبه 17:00 تا 19:00 شیوا علمازاده71 

11881065641000902اصول و مبانی مدیریت یکشنبه 19:00 تا 21:00 مهدي نصیري خوزاني72 

1188113914000004پایان  نامه  73

1188113914999907پایان  نامه  74

تحلیل آماری 

و کاربردنرم افزارهای آماری درورز

ش

11881175041000904 مریم ترابی سیاه 75 

بومی

شنبه 08:00 تا 10:00 

11881274832000911روش تحقیق درمدیریت ورزشی قاسم رحیمی 76 

سرشبادرانی

شنبه 15:00 تا 17:00 

11881274832000921روش تحقیق درمدیریت ورزشی قاسم رحیمی 77 

سرشبادرانی

شنبه 13:00 تا 15:00 

11881274832000931روش تحقیق درمدیریت ورزشی قاسم رحیمی 78 

سرشبادرانی

شنبه 19:00 تا 21:00 

1188127483222300روش تحقیق درمدیریت ورزشی قاسم رحیمی 79 

سرشبادرانی

کلس 808یکشنبه 13:00 تا 15:00 

سمینار در مدیرت استراتژیک 

ورزش
11881337783000913 قاسم رحیمی 80 

سرشبادرانی

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

سمینار در مدیرت استراتژیک 

ورزش
11881337783000923 چهارشنبه 19:00 تا 21:00 رسول نظری81 

سمینار در مدیرت استراتژیک 

ورزش
11881337783000933 شنبه 19:00 تا 21:00 ناصر شهریاری82 

سمینار در مدیرت استراتژیک 

ورزش
11881337783000943 دوشنبه 17:00 تا 19:00 83 

سمینار در مدیرت استراتژیک 

ورزش
1188133778333302 قاسم رحیمی 84 

سرشبادرانی

کلس 809یکشنبه 15:00 تا 17:00 

مدیریت عملکرد در سازمان 

های ورزشی
11881490722000914 شنبه 10:00 تا 12:00 85 

مدیریت عملکرد در سازمان 

های ورزشی
11881490722000924 شنبه 10:00 تا 12:00 86 

مدیریت عملکرد در سازمان 

های ورزشی
11881490722000934 دوشنبه 17:00 تا 19:00 فروغ می رزوه87 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

444

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

مدیریت عملکرد در سازمان 

های ورزشی
1188149072222303 کلس 808شنبه 17:00 تا 19:00 فروغ می رزوه88 

11881492941000905مدیریت منابع انسانی درورزش دوشنبه 17:00 تا 19:00 مهدی سلیمی89 

نظارت وارزشیابی 

درسازمانهای ورزشی
11881533823000911 شنبه 10:00 تا 12:00 احمدرضا عسکری90 

نظارت وارزشیابی 

درسازمانهای ورزشی
11881533823000921 شنبه 08:00 تا 10:00 احمدرضا عسکری91 

نظارت وارزشیابی 

درسازمانهای ورزشی
11881533823000931 سه شنبه 17:00 تا 19:00 مهدی سلیمی92 

نظارت وارزشیابی 

درسازمانهای ورزشی
11881533823000941 یکشنبه 19:00 تا 21:00 احمدرضا عسکری93 

نظارت وارزشیابی 

درسازمانهای ورزشی
1188153382333300 کلس 809شنبه 17:00 تا 19:00 مهدی سلیمی94 

11881535402000915نظریه های سازمان و مدیریت یکشنبه 17:00 تا 19:00 مهدی سلیمی95 

11881535402000925نظریه های سازمان و مدیریت دوشنبه 19:00 تا 21:00 مهدی سلیمی96 

11881535402000935نظریه های سازمان و مدیریت سه شنبه 19:00 تا 21:00 مهدی سلیمی97 

1188153540222304نظریه های سازمان و مدیریت کلس 808شنبه 15:00 تا 17:00 مهدی سلیمی98 

11881628672000912برنامه ریزی استراتژیک شنبه 13:00 تا 15:00 فروغ می رزوه99 

11881628672000922برنامه ریزی استراتژیک شنبه 15:00 تا 17:00 رسول نظری100 

11881628672000932برنامه ریزی استراتژیک دوشنبه 19:00 تا 21:00 رسول نظری101 

1188162867222301برنامه ریزی استراتژیک کلس 808یکشنبه 15:00 تا 17:00 رسول نظری102 

مدیریت مالی و اداری در 

ورزش
11881675301000903 دوشنبه 19:00 تا 21:00 داود نصراصفهانی103 

مدیریت روابط عمومی وبین 

المللی در ورزش
11881680943000914 سه شنبه 19:00 تا 21:00 طیبه زرگر104 

مدیریت روابط عمومی وبین 

المللی در ورزش
11881680943000924 شنبه 13:00 تا 15:00 طیبه زرگر105 

مدیریت روابط عمومی وبین 

المللی در ورزش
11881680943000934 سه شنبه 19:00 تا 21:00 پریسا نیازی106 

مدیریت روابط عمومی وبین 

المللی در ورزش
11881680943000944 سه شنبه 17:00 تا 19:00 پریسا نیازی107 

مدیریت روابط عمومی وبین 

المللی در ورزش
1188168094333303 کلس 809شنبه 13:00 تا 15:00 رسول نظری108 

11881681482000913مدیریت بازاریابی درورزش یکشنبه 19:00 تا 21:00 داود نصراصفهانی109 

11881681482000923مدیریت بازاریابی درورزش دوشنبه 17:00 تا 19:00 داود نصراصفهانی110 

11881681482000933مدیریت بازاریابی درورزش دوشنبه 15:00 تا 17:00 داود نصراصفهانی111 

1188168148222302مدیریت بازاریابی درورزش کلس 804یکشنبه 17:00 تا 19:00 داود نصراصفهانی112 

11881692333000912مدیریت رفتار سازمانی شنبه 08:00 تا 10:00 الهام مشگل گشا113 

11881692333000922مدیریت رفتار سازمانی شنبه 10:00 تا 12:00 الهام مشگل گشا114 

11881692333000932مدیریت رفتار سازمانی چهارشنبه 19:00 تا 21:00 فرزاد کوهیان افضلی115 

11881692333000942مدیریت رفتار سازمانی دوشنبه 19:00 تا 21:00 پریسا قبادی116 

1188169233333301مدیریت رفتار سازمانی کلس 809شنبه 15:00 تا 17:00 فرزاد کوهیان افضلی117 

11901011642000954ارتباط شناسی پنج شنبه 17:00 تا 19:00 مسعود ارجاوند118 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

544

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

11901103032000951آیین نگارش زبان فارسی دوشنبه 19:00 تا 21:00 سمیه صادقیان119 

1190113914999906پایان  نامه  120

جامعه شناسی رسانه و 

تبلیغات ورزشی
11901216032000953 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 مسعود ارجاوند121 

11901244003000951حقوق ورزشی و حقوق رسانه قاسم رحیمی 122 

سرشبادرانی

چهارشنبه 19:00 تا 21:00 

خبر نگاری و روزنامه نگاری 

ورزشی
11901246633000952 شنبه 17:00 تا 19:00 مسعود ارجاوند123 

11901274833000954روش تحقیق درمدیریت ورزشی یکشنبه 17:00 تا 19:00 124 

11901491733000953مدیریت مالی اداری درورزش شنبه 19:00 تا 21:00 رسول نظری125 

نظریه ها و مبانی ارتباط 

جمعی
11901537792000952 سه شنبه 19:00 تا 21:00 عباس زمانی126 

11901681482000955مدیریت بازاریابی درورزش شنبه 08:00 تا 10:00 فروغ می رزوه127 

1191101480444101ارگونومی ورزشی کلس 809پنج شنبه 15:00 تا 17:00 هومن فتاحی128 

11911020083000113آزمایشگاه حرکات اصلحی دوشنبه 19:00 تا 21:00 هومن فتاحی129 

11911020083000123آزمایشگاه حرکات اصلحی دوشنبه 17:00 تا 19:00 هومن فتاحی130 

اصول برنامه ریزی تمرینات 

اصلحی
11911049172000113 مجتبی بابایی 131 

خرزوقی

جمعه 08:00 تا 10:00 

اصول برنامه ریزی تمرینات 

اصلحی
11911049172000123 مجتبی بابایی 132 

خرزوقی

جمعه 10:00 تا 12:00 

اصول برنامه ریزی تمرینات 

اصلحی
1191104917222502 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 علی کشتی آرای133 

اصول برنامه ریزی تمرینات 

اصلحی
1191104917222512 کلس 806چهارشنبه 15:00 تا 17:00 علی کشتی آرای134 

آمار زیستی پیشرفته در علوم 

ورزشی
11911078111000105 مریم ترابی سیاه 135 

بومی

آمار زیستی پیشرفته در علوم 

ورزشی
11911078111000205 مریم ترابی سیاه 136 

بومی

شنبه 10:00 تا 12:00 

11911081702000112امدادگر ورزشی پیشرفته رضوان میرصفائی 137 

ریزی

شنبه 13:00 تا 15:00 

11911081702000122امدادگر ورزشی پیشرفته رضوان میرصفائی 138 

ریزی

شنبه 10:00 تا 12:00 

بازتوانی پیشرفته آسیب های 

ورزشی
11911105332000114 سه شنبه 19:00 تا 21:00 م سالکی139 

بازتوانی پیشرفته آسیب های 

ورزشی
11911105332000124 چهارشنبه 19:00 تا 21:00 م سالکی140 

1191113839000008پاپان نامه  141

پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی 

- عضلنی
11911138863000114 شنبه 19:00 تا 21:00 پرستو شمسه کهن142 

پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی 

- عضلنی
11911138863000124 چهارشنبه 19:00 تا 21:00 پرستو شمسه کهن143 

11911224491000104حرکات اصلحی پیشرفته هومن فتاحی144 

11911224801000103حرکت شناسی پیشرفته  145

11911224801000203حرکت شناسی پیشرفته دوشنبه 19:00 تا 21:00 پرستو شمسه کهن146 

11911278562000111روش تحقیق در علوم ورزشی شنبه 15:00 تا 17:00 ناصر شهریاری147 

11911278562000121روش تحقیق در علوم ورزشی شنبه 17:00 تا 19:00 ناصر شهریاری148 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

644

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

1191127856222500روش تحقیق در علوم ورزشی کلس 809چهارشنبه 15:00 تا 17:00 فرزانه تقیان149 

1191127856222510روش تحقیق در علوم ورزشی کلس 809چهارشنبه 13:00 تا 15:00 فرزانه تقیان150 

11911337553000112سمینار در حرکات اصلحی رضوان میرصفائی 151 

ریزی

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

11911337553000122سمینار در حرکات اصلحی رضوان میرصفائی 152 

ریزی

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

فیزیولوژی پیشرفته دستگاه 

اعصاب مرکزی
11911411221000102 ناصر رحیمی153 

فیزیولوژی پیشرفته دستگاه 

اعصاب مرکزی
11911411221000202 دوشنبه 17:00 تا 19:00 ناصر رحیمی154 

11911428253000111ماساژ ورزشی یکشنبه 15:00 تا 17:00 غلمعلی قاسمی155 

11911428253000121ماساژ ورزشی یکشنبه 17:00 تا 19:00 غلمعلی قاسمی156 

11911559682000115ورزش معلولین پیشرفته شنبه 17:00 تا 19:00 غلمعلی قاسمی157 

11911559682000125ورزش معلولین پیشرفته شنبه 08:00 تا 10:00 غلمعلی قاسمی158 

11911559682000215ورزش معلولین پیشرفته جمعه 13:00 تا 15:00 159 

1191164522444103کارورزی کلس 809پنج شنبه 13:00 تا 15:00 م سالکی160 

مسایل معاصر در حرکات 

اصلحی
1191168692444102 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 علی کشتی آرای161 

اختللت رشد و یادگیری 

حرکتی
11921006533000203 شنبه 17:00 تا 19:00 زهرا نزاکت الحسینی162 

11921013862000203ارزیابی رشد حرکتی شنبه 13:00 تا 15:00 ستاره دینلی163 

1192101386222202ارزیابی رشد حرکتی کلس 804سه شنبه 08:00 تا 10:00 ستاره دینلی164 

1192113914000007پایان  نامه  165

11921265662000201رشد حرکتی در طول عمر سه شنبه 17:00 تا 19:00 زهرا سرجوئی166 

1192126566222200رشد حرکتی در طول عمر کلس 804سه شنبه 17:00 تا 19:00 زهره مشکاتی167 

11921273142000202روانشناسی ورزشی شنبه 10:00 تا 12:00 بهناز ارباب168 

1192127314222201روانشناسی ورزشی کلس 804سه شنبه 13:00 تا 15:00 زهرا سرجوئی169 

11921392963000201عوامل موثربررشدحرکتی سه شنبه 17:00 تا 19:00 میثم بیک170 

1192139296333202عوامل موثربررشدحرکتی کلس 802چهارشنبه 10:00 تا 12:00 زهره مشکاتی171 

فعالیت های ورزشی و بیماری 

های خاص
11921400252000205 شنبه 17:00 تا 19:00 حمید زاهدی172 

فعالیت های ورزشی و بیماری 

های خاص
1192140025222204 سه شنبه 19:00 تا 21:00 معلی طبیبی173 

فعالیت های ورزشی و بیماری 

های خاص
1192140025333203 سه شنبه 19:00 تا 21:00 معلی طبیبی174 

11921453322000204مبانی عملکرد انسان شنبه 19:00 تا 21:00 میثم بیک175 

1192145332222203مبانی عملکرد انسان کلس 804سه شنبه 15:00 تا 17:00 مهدی نمازی زاده176 

11921616593000202کنترل حرکتی سه شنبه 19:00 تا 21:00 میثم بیک177 

1192161659333201کنترل حرکتی چهارشنبه 08:00 تا 10:00 178 

11921624313000204سمینار رشد حرکتی شنبه 15:00 تا 17:00 ستاره دینلی179 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

744

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

1192162431333204سمینار رشد حرکتی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 رخساره بادامی180 

2747113685999303بیوشیمی ورزشی پیشرفته چهارشنبه 10:00 تا 12:00 خسرو جللی دهکردی181 

2747124708999305خستگی و فعالیت ورزشی کلس 802چهارشنبه 15:00 تا 17:00 آرزو فرزانه182 

روش پژوهش پیشرفته در 

فیزیولوژی ورزشی
2747127596999300 کلس 802پنج شنبه 15:00 تا 16:00 مهدی کارگرفرد183 

روش های آماری پیشرفته 

درفیزیولوژی ورزشی
2747128844999301 کلس 802پنج شنبه 16:00 تا 17:00 مهدی کارگرفرد184 

سازگاری های سلولی و 

مولکولی با فعالیت ورزشی
2747132741999302 کلس 802پنج شنبه 13:00 تا 15:00 مهدی کارگرفرد185 

سازگارهای قلبی - عروقی با 

فعالیت ورزشی
2747183209999304 کلس 802چهارشنبه 08:00 تا 10:00 فرزانه تقیان186 

ارزیابی و مدیریت پیشرفته 

آسیب های ورزشی
40751014453000132 سه شنبه 17:00 تا 19:00 هومن فتاحی187 

آزمایشگاه در امدادگر 

ورزشی)آزمون ها و اندازه 

گیری های پیشرفته(

40751020463000133 یکشنبه 19:00 تا 21:00 غلمعلی قاسمی188 

4075108170222501امدادگر ورزشی پیشرفته کلس 809پنج شنبه 15:00 تا 17:00 هومن فتاحی189 

4075108170222511امدادگر ورزشی پیشرفته کلس 806پنج شنبه 13:00 تا 15:00 هومن فتاحی190 

4075108170222603امدادگر ورزشی پیشرفته مجتبی بابایی 191 

خرزوقی

کلس 808پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

4075108170222613امدادگر ورزشی پیشرفته مجتبی بابایی 192 

خرزوقی

کلس 808پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

بازتوانی پیشرفته آسیب های 

ورزشی
4075110533222503 کلس 809پنج شنبه 13:00 تا 15:00 م سالکی193 

بازتوانی پیشرفته آسیب های 

ورزشی
4075110533222513 کلس 806پنج شنبه 15:00 تا 17:00 م سالکی194 

بازتوانی پیشرفته آسیب های 

ورزشی
40751105333000134 مجتبی بابایی 195 

خرزوقی

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

پاتومکانیک آسیب های 

ورزشی
40751138851000204 شنبه 08:00 تا 10:00 پرستو شمسه کهن196 

4075113914000009پایان  نامه  197

حرکات اصلحی در پیش 

گیری از آسیب های ورزشی
4075122454222602 کلس 802پنج شنبه 10:00 تا 12:00 امیرحسین روشن فکر198 

حرکات اصلحی در پیش 

گیری از آسیب های ورزشی
4075122454222612 کلس 806پنج شنبه 10:00 تا 12:00 هومن فتاحی199 

4075127856222601روش تحقیق در علوم ورزشی کلس 802پنج شنبه 08:00 تا 10:00 هومن فتاحی200 

4075127856222611روش تحقیق در علوم ورزشی کلس 802چهارشنبه 17:00 تا 19:00 میثم بیک201 

40751337363000131سمینار در امداد گری ورزشی رضوان میرصفائی 202 

ریزی

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4075142825222604ماساژ ورزشی کلس 801چهارشنبه 17:00 تا 19:00 غلمعلی قاسمی203 

4075142825222614ماساژ ورزشی کلس 801چهارشنبه 19:00 تا 21:00 غلمعلی قاسمی204 

مسائل معاصر در امداد گری 

ورزشی
4075149955444201 مجتبی بابایی 205 

خرزوقی

کلس 808پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

4075155968222504ورزش معلولین پیشرفته چهارشنبه 19:00 تا 21:00 206 

4075155968222514ورزش معلولین پیشرفته چهارشنبه 17:00 تا 19:00 207 

4075155968222600ورزش معلولین پیشرفته یکشنبه 17:00 تا 19:00 208 

4075155968222610ورزش معلولین پیشرفته یکشنبه 19:00 تا 21:00 209 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

844

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4075166014444202کارورزی1 کلس 802پنج شنبه 10:00 تا 12:00 امیرحسین روشن فکر210 

4075166015444203کارورزی2 کلس 801چهارشنبه 17:00 تا 19:00 غلمعلی قاسمی211 

4158100153222724ابعاد روانی فعالیت بدنی کلس 806شنبه 15:00 تا 17:00 زهرا سرجوئی212 

آزمون تجویز و نظارت بر 

آمادگی بدن
41581029522000503 دوشنبه 17:00 تا 19:00 آرزو فرزانه213 

آزمون تجویز و نظارت بر 

آمادگی بدن
4158102952222721 کلس 806شنبه 13:00 تا 15:00 معلی طبیبی214 

اصول طراحی وبرنامه ریزی 

فعالیت بدنی
41581055922000505 شنبه 15:00 تا 17:00 فرزانه تقیان215 

4158113914000003پایان  نامه  216

4158113914999902پایان  نامه  217

سمینار پژهشی فعالیت بدنی 

و تندرستی
41581335943000502 شنبه 15:00 تا 17:00 بهرام عابدی218 

سمینار پژهشی فعالیت بدنی 

و تندرستی
4158133594333721 شنبه 17:00 تا 19:00 بهرام عابدی219 

فعالیت بدنی و پیش گیری از 

بیماری های مزمن و ناتوانی 

ها

41581399723000504 شنبه 19:00 تا 21:00 صابر رضا نژاد220 

فعالیت بدنی و پیش گیری از 

بیماری های مزمن و ناتوانی 

ها

4158139972333723 کلس 808شنبه 13:00 تا 15:00 فرزانه تقیان221 

فیزیولوژی فعالیت بدنی و 

تندرستی
41581412612000501 یکشنبه 17:00 تا 19:00 صابر رضا نژاد222 

فیزیولوژی فعالیت بدنی و 

تندرستی
4158141261222720 کلس 806یکشنبه 15:00 تا 17:00 ناصر رحیمی223 

مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه 

ریزی فعالیت بدنی
41581510622000502 دوشنبه 19:00 تا 21:00 شیوا علمازاده224 

مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه 

ریزی فعالیت بدنی
4158151062222722 کلس 806یکشنبه 17:00 تا 19:00 خسرو جللی دهکردی225 

فیزیولوژی فعالیت بدنی 

کودکان و نوجوانان
41581841672000504 یکشنبه 19:00 تا 21:00 ناصر رحیمی226 

فیزیولوژی فعالیت بدنی 

کودکان و نوجوانان
4158184167222723 کلس 806شنبه 17:00 تا 19:00 آرزو فرزانه227 

اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و 

تندرستی
41581841683000501 دوشنبه 19:00 تا 21:00 ناصر رحیمی228 

اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و 

تندرستی
4158184168333720 کلس 808یکشنبه 17:00 تا 19:00 ناصر رحیمی229 

تکنیک های میدانی و 

آزمایشگاه ی پیشرفته
41581841723000503 شنبه 17:00 تا 19:00 صابر رضا نژاد230 

تکنیک های میدانی و 

آزمایشگاه ی پیشرفته
4158184172333722 آزمایشگاه فیزیولوژی، رفتار شنبه 15:00 تا 17:00 خسرو جللی دهکردی231 

حرکتی و آسیب شناسی 

اصلحی

استفاده و سوء استفاده از 

دارروها
4159103548222712 کلس 803شنبه 15:00 تا 17:00 ناصر رحیمی232 

آمارزیستی ویژه فعالیت 

ورزشی
41591078251000703 مریم ترابی سیاه 233 

بومی

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

آمارزیستی ویژه فعالیت 

ورزشی
4159107825111103 مریم ترابی سیاه 234 

بومی

کلس 802یکشنبه 13:00 تا 15:00 

برنامه ریزی پیشرفته ویژه 

قدرت و استقامت
41591117733000701 شنبه 19:00 تا 21:00 ناصر رحیمی235 

برنامه ریزی پیشرفته ویژه 

قدرت و استقامت
4159111773333710 کلس 800شنبه 17:00 تا 19:00 ناصر رحیمی236 

4159113914000002پایان  نامه  237

4159113914999903پایان  نامه  238

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

944

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4159119336222711تغذیه ورزشی پیشرفته کلس 803یکشنبه 17:00 تا 19:00 مهدی کارگرفرد239 

تکنیک های آزمایشگاه ی 

پیشرفته
4159120983444301 آزمایشگاه فیزیولوژی، رفتار شنبه 13:00 تا 15:00 خسرو جللی دهکردی240 

حرکتی و آسیب شناسی 

اصلحی

تکنیک های آزمایشگاه ی در 

تمرین و فعالیت ورزشی
41591209903000703 شنبه 17:00 تا 19:00 صابر رضا نژاد241 

تکنیک های آزمایشگاه ی در 

تمرین و فعالیت ورزشی
4159120990333712 آزمایشگاه فیزیولوژی، رفتار شنبه 13:00 تا 15:00 خسرو جللی دهکردی242 

حرکتی و آسیب شناسی 

اصلحی

روانشناسی فعالیت ورزشی 

وتمرین
4159127241222714 شنبه 17:00 تا 19:00 زهرا سرجوئی243 

41591278561000705روش تحقیق در علوم ورزشی سه شنبه 19:00 تا 21:00 زهره مشکاتی244 

4159127856111105روش تحقیق در علوم ورزشی کلس 802شنبه 17:00 تا 19:00 هومن فتاحی245 

4159127856222705روش تحقیق در علوم ورزشی کلس 809چهارشنبه 15:00 تا 17:00 فرزانه تقیان246 

سمینارپژوهشی-تمرین 

ورزشی
41591336003000702 یکشنبه 19:00 تا 21:00 بهرام عابدی247 

سمینارپژوهشی-تمرین 

ورزشی
4159133600333711 شنبه 19:00 تا 21:00 بهرام عابدی248 

ملحضات ارتوپدیک و 

بیومکانیک در تمرینهای 

ورزشی

4159151231444303 کلس 801چهارشنبه 17:00 تا 19:00 غلمعلی قاسمی249 

موضوعات پیشرفته در 

فیزیولوژی ورزشی
4159152119222713 کلس 803یکشنبه 15:00 تا 17:00 فرزانه تقیان250 

فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه 

فعالیت ورزشی
41591690931000704 یکشنبه 17:00 تا 19:00 مریم قاسمی همامی251 

فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه 

فعالیت ورزشی
4159169093111104 کلس 802یکشنبه 15:00 تا 17:00 صابر رضا نژاد252 

اصول برنامه ریزی تمرین و 

فعالیت ورزشی
4159171790222710 کلس 803یکشنبه 13:00 تا 15:00 خسرو جللی دهکردی253 

متابولیسم فعالیت ورزشی و 

تمرین
41591717931000702 سه شنبه 17:00 تا 19:00 آرزو فرزانه254 

متابولیسم فعالیت ورزشی و 

تمرین
4159171793111102 کلس 802شنبه 15:00 تا 17:00 آرزو فرزانه255 

بدنسازی ویژه رشته های 

ورزشی
4159171803444302 کلس 800شنبه 17:00 تا 19:00 ناصر رحیمی256 

استرس محیطی در تمرین و 

فعالیت ورزشی
41591800983000704 شنبه 15:00 تا 17:00 صابر رضا نژاد257 

استرس محیطی در تمرین و 

فعالیت ورزشی
4159180098333713 کلس 800شنبه 15:00 تا 17:00 معلی طبیبی258 

4215106284137605اصول و روش شناسی تمرین سه شنبه 10:00 تا 12:00 حمید می259 

4215106284137606اصول و روش شناسی تمرین کلس 805پنج شنبه 10:00 تا 12:00 حمید می260 

4215106284137607اصول و روش شناسی تمرین کلس 801پنج شنبه 08:00 تا 10:00 امیر جهان بخش261 

4215106284137608اصول و روش شناسی تمرین صفورا علی زاده 262 

ارداجی

کلس 801سه شنبه 15:00 تا 17:00 

4215106284137656اصول و روش شناسی تمرین صفورا علی زاده 263 

ارداجی

کلس 801سه شنبه 08:00 تا 10:00 

4215106284137657اصول و روش شناسی تمرین کلس 805چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مریم قاسمی همامی264 

4215106284137658اصول و روش شناسی تمرین چهارشنبه 13:00 تا 15:00 حمید می265 

4215107614137105آمادگی جسمانی 1 سه شنبه 08:00 تا 10:00 محبوبه خداپرست266 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین تنیس خاکی

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1044

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215107614137105آمادگی جسمانی 1 سه شنبه 08:00 تا 10:00 محبوبه خداپرست267 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین تنیس خاکی

4215107614137111آمادگی جسمانی 1 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 حمیدرضا زراعتی268 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

پیست دومیدانی )1(

4215107614137111آمادگی جسمانی 1 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 حمیدرضا زراعتی269 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

پیست دومیدانی )1(

4215107614137113آمادگی جسمانی 1 یکشنبه 10:00 تا 12:00 عاطفه سروستان270 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4215107614137113آمادگی جسمانی 1 یکشنبه 10:00 تا 12:00 عاطفه سروستان271 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4215107614137115آمادگی جسمانی 1 یکشنبه 17:00 تا 19:00 حمیدرضا زراعتی272 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

4215107614137115آمادگی جسمانی 1 یکشنبه 17:00 تا 19:00 حمیدرضا زراعتی273 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

4215107614137217آمادگی جسمانی 1 فریناز شیرانی 274 

بیدآبادی

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

پیست دومیدانی )1(

4215107614137217آمادگی جسمانی 1 فریناز شیرانی 275 

بیدآبادی

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

پیست دومیدانی )1(

4215107614137219آمادگی جسمانی 1 شنبه 08:00 تا 10:00 زهرا می276 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

پیست دومیدانی )2(

4215107614137219آمادگی جسمانی 1 شنبه 08:00 تا 10:00 زهرا می277 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

پیست دومیدانی )2(

4215107614137221آمادگی جسمانی 1 شنبه 10:00 تا 12:00 زهرا می278 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )2(

4215107614137221آمادگی جسمانی 1 شنبه 10:00 تا 12:00 زهرا می279 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )2(

4215107614137223آمادگی جسمانی 1 هنگامه شمس 280 

سولری

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

زمین تنیس خاکی

4215107614137223آمادگی جسمانی 1 هنگامه شمس 281 

سولری

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

زمین تنیس خاکی

4215107614137225آمادگی جسمانی 1 شنبه 15:00 تا 17:00 زهرا می282 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

پیست دومیدانی )3(

4215107614137225آمادگی جسمانی 1 شنبه 15:00 تا 17:00 زهرا می283 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

پیست دومیدانی )3(

4215107614137227آمادگی جسمانی 1 شنبه 13:00 تا 15:00 زهرا می284 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

پیست دومیدانی )3(

4215107614137227آمادگی جسمانی 1 شنبه 13:00 تا 15:00 زهرا می285 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

پیست دومیدانی )3(

4215107614137229آمادگی جسمانی 1 شنبه 08:00 تا 10:00 نرجس مهوری286 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )3(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1144

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215107614137229آمادگی جسمانی 1 شنبه 08:00 تا 10:00 نرجس مهوری287 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )3(

4215107614137231آمادگی جسمانی 1 شنبه 15:00 تا 17:00 محبوبه خداپرست288 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

پیست دومیدانی )3(

4215107614137231آمادگی جسمانی 1 شنبه 15:00 تا 17:00 محبوبه خداپرست289 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

پیست دومیدانی )3(

4215107614137253آمادگی جسمانی 1 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 290 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )2(

4215107614137253آمادگی جسمانی 1 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 291 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )2(

4215107614137255آمادگی جسمانی 1 عباس صیام پور 292 

اشکاوندی

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )1(

4215107614137255آمادگی جسمانی 1 عباس صیام پور 293 

اشکاوندی

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )1(

4215107614137257آمادگی جسمانی 1 مجواد قائدی 294 

هونجانی

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )1(

4215107614137257آمادگی جسمانی 1 مجواد قائدی 295 

هونجانی

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )1(

4215107614137259آمادگی جسمانی 1 عباس صیام پور 296 

اشکاوندی

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )1(

4215107614137259آمادگی جسمانی 1 عباس صیام پور 297 

اشکاوندی

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )1(

4215107614137261آمادگی جسمانی 1 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مجید ثابت راسخ298 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین چمن )4(

4215107614137261آمادگی جسمانی 1 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مجید ثابت راسخ299 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین چمن )4(

4215107614137263آمادگی جسمانی 1 مجواد قائدی 300 

هونجانی

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

زمین چمن )1(

4215107614137263آمادگی جسمانی 1 مجواد قائدی 301 

هونجانی

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

زمین چمن )1(

4215107614137265آمادگی جسمانی 1 دوشنبه 13:00 تا 15:00 سهیل مشتاقیان302 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین چمن )1(

4215107614137265آمادگی جسمانی 1 دوشنبه 13:00 تا 15:00 سهیل مشتاقیان303 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین چمن )1(

4215107614137267آمادگی جسمانی 1 دوشنبه 15:00 تا 17:00 304 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

4215107614137267آمادگی جسمانی 1 دوشنبه 15:00 تا 17:00 305 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

4215107614137269آمادگی جسمانی 1 دوشنبه 17:00 تا 19:00 306 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین چمن )3(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1244

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215107614137269آمادگی جسمانی 1 دوشنبه 17:00 تا 19:00 307 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین چمن )3(

4215107614137271آمادگی جسمانی 1 دوشنبه 15:00 تا 17:00 سهیل مشتاقیان308 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )3(

4215107614137271آمادگی جسمانی 1 دوشنبه 15:00 تا 17:00 سهیل مشتاقیان309 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )3(

4215107614333150آمادگی جسمانی 1 یکشنبه 19:00 تا 21:00 310 

 

جمعه 08:00 تا 10:00 

4215107614333150آمادگی جسمانی 1 یکشنبه 19:00 تا 21:00 311 

 

جمعه 08:00 تا 10:00 

4215107614444150آمادگی جسمانی 1 سه شنبه 19:00 تا 21:00 احمدرضا عسکری312 

 

جمعه 08:00 تا 10:00 

4215107614444150آمادگی جسمانی 1 سه شنبه 19:00 تا 21:00 احمدرضا عسکری313 

 

جمعه 08:00 تا 10:00 

4215107619137306آمادگی جسمانی 2 یکشنبه 10:00 تا 12:00 زهره نادری تهرانی314 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین تنیس خاکی

4215107619137306آمادگی جسمانی 2 یکشنبه 10:00 تا 12:00 زهره نادری تهرانی315 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین تنیس خاکی

4215107619137315آمادگی جسمانی 2 شنبه 13:00 تا 15:00 حمیدرضا زراعتی316 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین آسفالت )2(

4215107619137315آمادگی جسمانی 2 شنبه 13:00 تا 15:00 حمیدرضا زراعتی317 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین آسفالت )2(

4215107619137319آمادگی جسمانی 2 شنبه 15:00 تا 17:00 حمیدرضا زراعتی318 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )6(

4215107619137319آمادگی جسمانی 2 شنبه 15:00 تا 17:00 حمیدرضا زراعتی319 

 

شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )6(

4215108024137104آمار و ریاضی در علوم ورزشی شنبه 13:00 تا 15:00 مریم اعتمادی320 

4215108024137110آمار و ریاضی در علوم ورزشی سه شنبه 17:00 تا 19:00 مرضا یاوری321 

42151080241371102آمار و ریاضی در علوم ورزشی سه شنبه 17:00 تا 19:00 مرضا یاوری322 

4215108565137102آناتومی انسان پنج شنبه 10:00 تا 12:00 323 

4215108565137108آناتومی انسان پنج شنبه 08:00 تا 10:00 324 

42151085651371082آناتومی انسان پنج شنبه 08:00 تا 10:00 325 

ایمنی و بهداشت فردی در 

ورزش
4215110104137101 سه شنبه 17:00 تا 19:00 صابر رضا نژاد326 

ایمنی و بهداشت فردی در 

ورزش
4215110104137107 سه شنبه 15:00 تا 17:00 صابر رضا نژاد327 

ایمنی و بهداشت فردی در 

ورزش
42151101041371072 سه شنبه 15:00 تا 17:00 صابر رضا نژاد328 

4215110951137524بدمینتون 1 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سعید شاهسوندي329 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین آسفالت )2(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1344

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215110951137524بدمینتون 1 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سعید شاهسوندي330 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین آسفالت )2(

4215110951137528بدمینتون 1 سه شنبه 15:00 تا 17:00 سعید شاهسوندي331 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )7(

4215110951137528بدمینتون 1 سه شنبه 15:00 تا 17:00 سعید شاهسوندي332 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )7(

4215110951137532بدمینتون 1 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 سعید شاهسوندي333 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین آسفالت )2(

4215110951137532بدمینتون 1 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 سعید شاهسوندي334 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین آسفالت )2(

4215110951137904بدمینتون 1 دوشنبه 13:00 تا 15:00 بهاره عندلیب ذوقی335 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )7(

4215110951137904بدمینتون 1 دوشنبه 13:00 تا 15:00 بهاره عندلیب ذوقی336 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )7(

4215112411137663بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 م حاجی پور337 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

4215112411137663بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 م حاجی پور338 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

4215112411137668بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 17:00 تا 19:00 م حاجی پور339 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

4215112411137668بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 17:00 تا 19:00 م حاجی پور340 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

4215112411137673بسکتبال ) 1 ( شنبه 15:00 تا 17:00 نويد طالبي341 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

4215112411137673بسکتبال ) 1 ( شنبه 15:00 تا 17:00 نويد طالبي342 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

4215112411137678بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 نويد طالبي343 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

4215112411137678بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 نويد طالبي344 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

4215112411137683بسکتبال ) 1 ( شنبه 17:00 تا 19:00 نويد طالبي345 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

4215112411137683بسکتبال ) 1 ( شنبه 17:00 تا 19:00 نويد طالبي346 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

4215112411137688بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 17:00 تا 19:00 نويد طالبي347 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

4215112411137688بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 17:00 تا 19:00 نويد طالبي348 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

4215116052137901تاریخ تربیت بدنی و ورزش پنج شنبه 10:00 تا 12:00 رحمان مانیان349 

4215119342137413تغذیه ورزشی وکنترل وزن چهارشنبه 10:00 تا 12:00 حسین حاجیان فر350 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1444

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215119342137414تغذیه ورزشی وکنترل وزن کلس 805چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مریم قاسمی همامی351 

4215119342137415تغذیه ورزشی وکنترل وزن چهارشنبه 13:00 تا 15:00 حسین حاجیان فر352 

4215119342137416تغذیه ورزشی وکنترل وزن کلس 805شنبه 13:00 تا 15:00 حسین حاجیان فر353 

4215119342137466تغذیه ورزشی وکنترل وزن کلس 805شنبه 17:00 تا 19:00 حسین حاجیان فر354 

4215119342137467تغذیه ورزشی وکنترل وزن کلس 801شنبه 08:00 تا 10:00 حسین حاجیان فر355 

4215119342137468تغذیه ورزشی وکنترل وزن کلس 805شنبه 10:00 تا 12:00 حسین حاجیان فر356 

4215119820137522تنیس روی میز 1 هادی مداح حسین 357 

آبادی

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137522تنیس روی میز 1 هادی مداح حسین 358 

آبادی

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137526تنیس روی میز 1 هادی مداح حسین 359 

آبادی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137526تنیس روی میز 1 هادی مداح حسین 360 

آبادی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137530تنیس روی میز 1 هادی مداح حسین 361 

آبادی

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137530تنیس روی میز 1 هادی مداح حسین 362 

آبادی

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137615تنیس روی میز 1 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 363 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137615تنیس روی میز 1 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 364 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137620تنیس روی میز 1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 365 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137620تنیس روی میز 1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 366 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137625تنیس روی میز 1 یکشنبه 15:00 تا 17:00 367 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137625تنیس روی میز 1 یکشنبه 15:00 تا 17:00 368 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137630تنیس روی میز 1 دوشنبه 08:00 تا 10:00 مهشید شیروانیان369 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137630تنیس روی میز 1 دوشنبه 08:00 تا 10:00 مهشید شیروانیان370 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137635تنیس روی میز 1 دوشنبه 10:00 تا 12:00 مهشید شیروانیان371 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137635تنیس روی میز 1 دوشنبه 10:00 تا 12:00 مهشید شیروانیان372 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1544

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215119820137640تنیس روی میز 1 دوشنبه 13:00 تا 15:00 مهشید شیروانیان373 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137640تنیس روی میز 1 دوشنبه 13:00 تا 15:00 مهشید شیروانیان374 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137645تنیس روی میز 1 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 375 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137645تنیس روی میز 1 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 376 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137650تنیس روی میز 1 یکشنبه 13:00 تا 15:00 377 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215119820137650تنیس روی میز 1 یکشنبه 13:00 تا 15:00 378 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4215122448137905حرکات اصلحی شنبه 08:00 تا 10:00 379 

4215122491137302حرکت شناسی ورزشی شنبه 08:00 تا 10:00 380 

4215122491137311حرکت شناسی ورزشی دوشنبه 08:00 تا 10:00 مجید خدادادی381 

4215125681137106دو و میدانی ) 1 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 382 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین تنیس خاکی

4215125681137106دو و میدانی ) 1 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 383 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین تنیس خاکی

4215125681137112دو و میدانی ) 1 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 پویا می384 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

پیست دومیدانی )2(

4215125681137112دو و میدانی ) 1 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 پویا می385 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

پیست دومیدانی )2(

4215125681137114دو و میدانی ) 1 ( پنج شنبه 13:00 تا 15:00 386 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

4215125681137114دو و میدانی ) 1 ( پنج شنبه 13:00 تا 15:00 387 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

4215125681137116دو و میدانی ) 1 ( چهارشنبه 08:00 تا 10:00 محسن امیری388 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

4215125681137116دو و میدانی ) 1 ( چهارشنبه 08:00 تا 10:00 محسن امیری389 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

4215125681137218دو و میدانی ) 1 ( شنبه 13:00 تا 15:00 شیل فشارکی فرد390 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125681137218دو و میدانی ) 1 ( شنبه 13:00 تا 15:00 شیل فشارکی فرد391 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125681137220دو و میدانی ) 1 ( شنبه 10:00 تا 12:00 شیل فشارکی فرد392 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125681137220دو و میدانی ) 1 ( شنبه 10:00 تا 12:00 شیل فشارکی فرد393 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )1(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1644

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215125681137222دو و میدانی ) 1 ( شنبه 08:00 تا 10:00 شیل فشارکی فرد394 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125681137222دو و میدانی ) 1 ( شنبه 08:00 تا 10:00 شیل فشارکی فرد395 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125681137224دو و میدانی ) 1 ( یکشنبه 13:00 تا 15:00 396 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین تنیس خاکی

4215125681137224دو و میدانی ) 1 ( یکشنبه 13:00 تا 15:00 397 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین تنیس خاکی

4215125681137226دو و میدانی ) 1 ( شنبه 13:00 تا 15:00 398 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

پیست دومیدانی )2(

4215125681137226دو و میدانی ) 1 ( شنبه 13:00 تا 15:00 399 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

پیست دومیدانی )2(

4215125681137228دو و میدانی ) 1 ( چهارشنبه 15:00 تا 17:00 400 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

پیست دومیدانی )3(

4215125681137228دو و میدانی ) 1 ( چهارشنبه 15:00 تا 17:00 401 

 

شنبه 15:00 تا 17:00 

پیست دومیدانی )3(

4215125681137230دو و میدانی ) 1 ( یکشنبه 10:00 تا 12:00 402 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

پیست دومیدانی )2(

4215125681137230دو و میدانی ) 1 ( یکشنبه 10:00 تا 12:00 403 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

پیست دومیدانی )2(

4215125681137232دو و میدانی ) 1 ( شنبه 17:00 تا 19:00 404 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125681137232دو و میدانی ) 1 ( شنبه 17:00 تا 19:00 405 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125681137254دو و میدانی ) 1 ( چهارشنبه 08:00 تا 10:00 سعید شاهسوندي406 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125681137254دو و میدانی ) 1 ( چهارشنبه 08:00 تا 10:00 سعید شاهسوندي407 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125681137256دو و میدانی ) 1 ( سه شنبه 08:00 تا 10:00 سعید شاهسوندي408 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125681137256دو و میدانی ) 1 ( سه شنبه 08:00 تا 10:00 سعید شاهسوندي409 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125681137258دو و میدانی ) 1 ( یکشنبه 13:00 تا 15:00 محسن امیری410 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

4215125681137258دو و میدانی ) 1 ( یکشنبه 13:00 تا 15:00 محسن امیری411 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

4215125681137260دو و میدانی ) 1 ( دوشنبه 08:00 تا 10:00 محسن امیری412 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

4215125681137260دو و میدانی ) 1 ( دوشنبه 08:00 تا 10:00 محسن امیری413 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1744

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215125681137262دو و میدانی ) 1 ( چهارشنبه 10:00 تا 12:00 سعید شاهسوندي414 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

4215125681137262دو و میدانی ) 1 ( چهارشنبه 10:00 تا 12:00 سعید شاهسوندي415 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

4215125681137264دو و میدانی ) 1 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 محسن امیری416 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

پیست دومیدانی )2(

4215125681137264دو و میدانی ) 1 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 محسن امیری417 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

پیست دومیدانی )2(

4215125681137266دو و میدانی ) 1 ( دوشنبه 10:00 تا 12:00 418 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125681137266دو و میدانی ) 1 ( دوشنبه 10:00 تا 12:00 419 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125681137268دو و میدانی ) 1 ( دوشنبه 13:00 تا 15:00 420 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )3(

4215125681137268دو و میدانی ) 1 ( دوشنبه 13:00 تا 15:00 421 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )3(

4215125681137270دو و میدانی ) 1 ( دوشنبه 15:00 تا 17:00 422 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

پیست دومیدانی )3(

4215125681137270دو و میدانی ) 1 ( دوشنبه 15:00 تا 17:00 423 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

پیست دومیدانی )3(

4215125681137272دو و میدانی ) 1 ( دوشنبه 17:00 تا 18:00 424 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

پیست دومیدانی )4(

4215125681137272دو و میدانی ) 1 ( دوشنبه 17:00 تا 18:00 425 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

پیست دومیدانی )4(

42151256815666144793دو و میدانی ) 1 (  426

42151256815666145256دو و میدانی ) 1 (  427

42151256815666145257دو و میدانی ) 1 (  428

42151256815666145258دو و میدانی ) 1 (  429

4215125688137307دوومیدانی 2 یکشنبه 08:00 تا 10:00 430 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

زمین تنیس خاکی

4215125688137307دوومیدانی 2 یکشنبه 08:00 تا 10:00 431 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

زمین تنیس خاکی

4215125688137316دوومیدانی 2 سه شنبه 13:00 تا 15:00 سعید شاهسوندي432 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

4215125688137316دوومیدانی 2 سه شنبه 13:00 تا 15:00 سعید شاهسوندي433 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

4215125688137320دوومیدانی 2 سه شنبه 10:00 تا 12:00 سعید شاهسوندي434 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )1(

4215125688137320دوومیدانی 2 سه شنبه 10:00 تا 12:00 سعید شاهسوندي435 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )1(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1844

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215126563137201رشد حرکتی یکشنبه 08:00 تا 10:00 لیل میرواحدی436 

4215126563137202رشد حرکتی کلس 805یکشنبه 10:00 تا 12:00 لیل میرواحدی437 

4215126563137203رشد حرکتی کلس 801یکشنبه 13:00 تا 15:00 لیل میرواحدی438 

4215126563137204رشد حرکتی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 ستاره دینلی439 

4215126563137233رشد حرکتی کلس 801یکشنبه 15:00 تا 17:00 لیل میرواحدی440 

4215126563137234رشد حرکتی کلس 801پنج شنبه 10:00 تا 12:00 زهرا نزاکت الحسینی441 

4215126563137235رشد حرکتی دوشنبه 08:00 تا 10:00 مرضیه جعفری442 

4215126563137236رشد حرکتی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 مرضیه جعفری443 

4215126563137237رشد حرکتی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 ستاره دینلی444 

4215132262137418ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهه پناهی445 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4215132262137418ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهه پناهی446 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4215132262137423ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 08:00 تا 10:00 447 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

4215132262137423ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 08:00 تا 10:00 448 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

4215132262137428ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 10:00 تا 12:00 449 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

4215132262137428ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 10:00 تا 12:00 450 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

4215132262137433ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 13:00 تا 15:00 451 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

4215132262137433ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 13:00 تا 15:00 452 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

4215132262137438ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 08:00 تا 10:00 453 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

4215132262137438ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 08:00 تا 10:00 454 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

4215132262137443ژیمناستیک ) 2 ( دوشنبه 10:00 تا 12:00 مرضیه جعفری455 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

4215132262137443ژیمناستیک ) 2 ( دوشنبه 10:00 تا 12:00 مرضیه جعفری456 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

4215132262137448ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 13:00 تا 15:00 457 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

4215132262137448ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 13:00 تا 15:00 458 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

4215132262137453ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 10:00 تا 12:00 459 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

1944

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215132262137453ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 10:00 تا 12:00 460 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

4215132262137473ژیمناستیک ) 2 ( چهارشنبه 10:00 تا 12:00 461 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215132262137473ژیمناستیک ) 2 ( چهارشنبه 10:00 تا 12:00 462 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215132262137478ژیمناستیک ) 2 ( سه شنبه 08:00 تا 10:00 463 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

4215132262137478ژیمناستیک ) 2 ( سه شنبه 08:00 تا 10:00 464 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

4215132262137483ژیمناستیک ) 2 ( چهارشنبه 08:00 تا 10:00 465 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215132262137483ژیمناستیک ) 2 ( چهارشنبه 08:00 تا 10:00 466 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215132262137488ژیمناستیک ) 2 ( چهارشنبه 15:00 تا 17:00 467 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215132262137488ژیمناستیک ) 2 ( چهارشنبه 15:00 تا 17:00 468 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215132262137493ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 469 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

4215132262137493ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 470 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

4215132262137498ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 17:00 تا 19:00 471 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

4215132262137498ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 17:00 تا 19:00 472 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

4215132262137662ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 13:00 تا 15:00 علی عنایتی473 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

4215132262137662ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 13:00 تا 15:00 علی عنایتی474 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

4215132262137667ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 08:00 تا 10:00 475 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

4215132262137667ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 08:00 تا 10:00 476 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

4215132262137672ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 17:00 تا 19:00 علی عنایتی477 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

4215132262137672ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 17:00 تا 19:00 علی عنایتی478 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

4215132262137677ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 15:00 تا 17:00 علی عنایتی479 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2044

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215132262137677ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 15:00 تا 17:00 علی عنایتی480 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

4215132262137682ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 17:00 تا 19:00 علی عنایتی481 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

4215132262137682ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 17:00 تا 19:00 علی عنایتی482 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

4215132262137687ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 483 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

4215132262137687ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 484 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

42151322621994145030ژیمناستیک ) 2 (  485

سنجش و اندازه گیری در 

علوم ورزشی
4215134201137209 کلس 801یکشنبه 10:00 تا 12:00 مریم اعتمادی486 

سنجش و اندازه گیری در 

علوم ورزشی
4215134201137210 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مریم اعتمادی487 

سنجش و اندازه گیری در 

علوم ورزشی
4215134201137211 کلس 805یکشنبه 15:00 تا 17:00 مریم اعتمادی488 

سنجش و اندازه گیری در 

علوم ورزشی
4215134201137212 کلس 801سه شنبه 15:00 تا 17:00 مرضا یاوری489 

سنجش و اندازه گیری در 

علوم ورزشی
4215134201137243 شنبه 17:00 تا 19:00 مریم اعتمادی490 

سنجش و اندازه گیری در 

علوم ورزشی
4215134201137244 پنج شنبه 08:00 تا 10:00 محبوبه سورانی491 

سنجش و اندازه گیری در 

علوم ورزشی
4215134201137245 شنبه 15:00 تا 17:00 مریم اعتمادی492 

سنجش و اندازه گیری در 

علوم ورزشی
4215134201137246 سه شنبه 10:00 تا 12:00 مرضا یاوری493 

سنجش و اندازه گیری در 

علوم ورزشی
4215134201137247 سه شنبه 08:00 تا 10:00 مرضا یاوری494 

4215135658137523شطرنج محسین خسروي 495 

بختیاري

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 803

4215135658137523شطرنج محسین خسروي 496 

بختیاري

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

کلس 803

4215135658137527شطرنج محسین خسروي 497 

بختیاري

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 803

4215135658137527شطرنج محسین خسروي 498 

بختیاري

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 803

4215135658137531شطرنج محسین خسروي 499 

بختیاري

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 803

4215135658137531شطرنج محسین خسروي 500 

بختیاري

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 803

4215135658555150شطرنج نسترن ابریشم کار 501 

اصفهانی

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

 

دوشنبه 19:00 تا 21:00 

4215135658555150شطرنج نسترن ابریشم کار 502 

اصفهانی

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

 

دوشنبه 19:00 تا 21:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2144

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215135685137417شنا 1 یکشنبه 17:00 تا 19:00 سارا عباسی503 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

4215135685137417شنا 1 یکشنبه 17:00 تا 19:00 سارا عباسی504 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

4215135685137422شنا 1 شنبه 13:00 تا 15:00 نرگس طبیبي505 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

4215135685137422شنا 1 شنبه 13:00 تا 15:00 نرگس طبیبي506 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

4215135685137427شنا 1 شنبه 15:00 تا 17:00 نرگس طبیبي507 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

4215135685137427شنا 1 شنبه 15:00 تا 17:00 نرگس طبیبي508 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

4215135685137432شنا 1 سه شنبه 15:00 تا 17:00 نرگس طبیبي509 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

4215135685137432شنا 1 سه شنبه 15:00 تا 17:00 نرگس طبیبي510 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

4215135685137437شنا 1 یکشنبه 15:00 تا 17:00 سارا عباسی511 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

4215135685137437شنا 1 یکشنبه 15:00 تا 17:00 سارا عباسی512 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

4215135685137442شنا 1 یکشنبه 15:00 تا 17:00 فاطمه سالري513 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

4215135685137442شنا 1 یکشنبه 15:00 تا 17:00 فاطمه سالري514 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

4215135685137447شنا 1 شنبه 17:00 تا 19:00 نرگس طبیبي515 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4215135685137447شنا 1 شنبه 17:00 تا 19:00 نرگس طبیبي516 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4215135685137452شنا 1 یکشنبه 17:00 تا 19:00 نرگس طبیبي517 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

4215135685137452شنا 1 یکشنبه 17:00 تا 19:00 نرگس طبیبي518 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

4215135685137469شنا 1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 519 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

4215135685137469شنا 1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 520 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

4215135685137474شنا 1 شنبه 10:00 تا 12:00 صادق فرخ نیا521 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

4215135685137474شنا 1 شنبه 10:00 تا 12:00 صادق فرخ نیا522 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2244

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215135685137479شنا 1 شنبه 13:00 تا 15:00 صادق فرخ نیا523 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

4215135685137479شنا 1 شنبه 13:00 تا 15:00 صادق فرخ نیا524 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

4215135685137484شنا 1 یکشنبه 10:00 تا 12:00 525 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

4215135685137484شنا 1 یکشنبه 10:00 تا 12:00 526 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

4215135685137489شنا 1 سه شنبه 10:00 تا 12:00 527 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

4215135685137489شنا 1 سه شنبه 10:00 تا 12:00 528 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

4215135685137494شنا 1 دوشنبه 08:00 تا 10:00 صادق فرخ نیا529 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

4215135685137494شنا 1 دوشنبه 08:00 تا 10:00 صادق فرخ نیا530 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

4215135693137664شنا 2 یکشنبه 10:00 تا 12:00 معلی طبیبی531 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4215135693137664شنا 2 یکشنبه 10:00 تا 12:00 معلی طبیبی532 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4215135693137669شنا 2 یکشنبه 15:00 تا 17:00 معلی طبیبی533 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

4215135693137669شنا 2 یکشنبه 15:00 تا 17:00 معلی طبیبی534 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

4215135693137674شنا 2 یکشنبه 13:00 تا 15:00 معلی طبیبی535 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4215135693137674شنا 2 یکشنبه 13:00 تا 15:00 معلی طبیبی536 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4215135693137679شنا 2 یکشنبه 08:00 تا 10:00 معلی طبیبی537 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

4215135693137679شنا 2 یکشنبه 08:00 تا 10:00 معلی طبیبی538 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

4215135693137684شنا 2 دوشنبه 10:00 تا 12:00 معلی طبیبی539 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

4215135693137684شنا 2 دوشنبه 10:00 تا 12:00 معلی طبیبی540 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

4215135693137689شنا 2 دوشنبه 08:00 تا 10:00 معلی طبیبی541 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

4215135693137689شنا 2 دوشنبه 08:00 تا 10:00 معلی طبیبی542 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

4215139973137405فعالیت بدنی و تندرستی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سلیمه صدری543 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2344

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215139973137406فعالیت بدنی و تندرستی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 سلیمه صدری544 

4215139973137407فعالیت بدنی و تندرستی کلس 805چهارشنبه 15:00 تا 17:00 شیوا صادقی545 

4215139973137408فعالیت بدنی و تندرستی دوشنبه 10:00 تا 12:00 شیوا صادقی546 

4215139973137460فعالیت بدنی و تندرستی کلس 805دوشنبه 08:00 تا 10:00 شیوا صادقی547 

4215139973137461فعالیت بدنی و تندرستی دوشنبه 10:00 تا 12:00 محمود کریمی فرد548 

4215139973137462فعالیت بدنی و تندرستی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 شیوا صادقی549 

4215139978137509فعالیت موزون 1 ) ویژه دختران ريحانه نقش زن 550 

خواجوئي

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215139978137509فعالیت موزون 1 ) ویژه دختران ريحانه نقش زن 551 

خواجوئي

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215139978137513فعالیت موزون 1 ) ویژه دختران ريحانه نقش زن 552 

خواجوئي

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215139978137513فعالیت موزون 1 ) ویژه دختران ريحانه نقش زن 553 

خواجوئي

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215140807137419فوتبال /فوتسال 1 دوشنبه 08:00 تا 10:00 متینا جهانگیری554 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4215140807137419فوتبال /فوتسال 1 دوشنبه 08:00 تا 10:00 متینا جهانگیری555 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4215140807137424فوتبال /فوتسال 1 پنج شنبه 08:00 تا 10:00 اعظم حسینی556 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

4215140807137424فوتبال /فوتسال 1 پنج شنبه 08:00 تا 10:00 اعظم حسینی557 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

4215140807137429فوتبال /فوتسال 1 شنبه 13:00 تا 15:00 مریم منژاد شوئیلی558 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4215140807137429فوتبال /فوتسال 1 شنبه 13:00 تا 15:00 مریم منژاد شوئیلی559 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

4215140807137434فوتبال /فوتسال 1 شنبه 10:00 تا 12:00 مریم منژاد شوئیلی560 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )6(

4215140807137434فوتبال /فوتسال 1 شنبه 10:00 تا 12:00 مریم منژاد شوئیلی561 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )6(

4215140807137439فوتبال /فوتسال 1 یکشنبه 13:00 تا 15:00 مریم منژاد شوئیلی562 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

4215140807137439فوتبال /فوتسال 1 یکشنبه 13:00 تا 15:00 مریم منژاد شوئیلی563 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

4215140807137444فوتبال /فوتسال 1 شنبه 08:00 تا 10:00 مریم منژاد شوئیلی564 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )6(

4215140807137444فوتبال /فوتسال 1 شنبه 08:00 تا 10:00 مریم منژاد شوئیلی565 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )6(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2444

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215140807137449فوتبال /فوتسال 1 یکشنبه 10:00 تا 12:00 مریم منژاد شوئیلی566 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )2(

4215140807137449فوتبال /فوتسال 1 یکشنبه 10:00 تا 12:00 مریم منژاد شوئیلی567 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )2(

4215140807137454فوتبال /فوتسال 1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مریم منژاد شوئیلی568 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )6(

4215140807137454فوتبال /فوتسال 1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مریم منژاد شوئیلی569 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )6(

4215140807137470فوتبال /فوتسال 1 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 رحمت اله قربانی570 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

زمین چمن )1(

4215140807137470فوتبال /فوتسال 1 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 رحمت اله قربانی571 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

زمین چمن )1(

4215140807137475فوتبال /فوتسال 1 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 رحمت اله قربانی572 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین چمن )1(

4215140807137475فوتبال /فوتسال 1 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 رحمت اله قربانی573 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین چمن )1(

4215140807137480فوتبال /فوتسال 1 چهارشنبه 17:00 تا 19:00 رحمت اله قربانی574 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین چمن )1(

4215140807137480فوتبال /فوتسال 1 چهارشنبه 17:00 تا 19:00 رحمت اله قربانی575 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین چمن )1(

4215140807137485فوتبال /فوتسال 1 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 رحمت اله قربانی576 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

زمین چمن )1(

4215140807137485فوتبال /فوتسال 1 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 رحمت اله قربانی577 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

زمین چمن )1(

4215140807137490فوتبال /فوتسال 1 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مجید ثابت راسخ578 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )1(

4215140807137490فوتبال /فوتسال 1 چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مجید ثابت راسخ579 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )1(

4215140807137495فوتبال /فوتسال 1 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مجید ثابت راسخ580 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین چمن )3(

4215140807137495فوتبال /فوتسال 1 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مجید ثابت راسخ581 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین چمن )3(

4215141378137301فیزیولوژیی ورزشی کلس 801دوشنبه 15:00 تا 17:00 شیوا علمازاده582 

4215141378137310فیزیولوژیی ورزشی کلس 801دوشنبه 13:00 تا 15:00 شیوا علمازاده583 

4215144316137409مبانی استعدادیابی ورزشی چهارشنبه 08:00 تا 10:00 فرزاد کوهیان افضلی584 

4215144316137410مبانی استعدادیابی ورزشی کلس 805شنبه 08:00 تا 10:00 فرزاد کوهیان افضلی585 

4215144316137411مبانی استعدادیابی ورزشی کلس 801شنبه 10:00 تا 12:00 فرزاد کوهیان افضلی586 

4215144316137412مبانی استعدادیابی ورزشی کلس 801دوشنبه 08:00 تا 10:00 فرزاد کوهیان افضلی587 

4215144316137463مبانی استعدادیابی ورزشی کلس 805دوشنبه 10:00 تا 12:00 فرزاد کوهیان افضلی588 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2544

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215144316137464مبانی استعدادیابی ورزشی کلس 805دوشنبه 15:00 تا 17:00 فرزاد کوهیان افضلی589 

4215144316137465مبانی استعدادیابی ورزشی کلس 805دوشنبه 13:00 تا 15:00 فرزاد کوهیان افضلی590 

4215146672137507متون خارجی در علوم ورزشی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 مجید ثابت راسخ591 

4215146672137508متون خارجی در علوم ورزشی سه شنبه 13:00 تا 15:00 مجید ثابت راسخ592 

4215146672137520متون خارجی در علوم ورزشی سه شنبه 10:00 تا 12:00 مجید ثابت راسخ593 

مدیریت اماکن و رویدادهای 

ورزشی
4215148375137304 دوشنبه 13:00 تا 15:00 594 

مدیریت اماکن و رویدادهای 

ورزشی
4215148375137313 دوشنبه 10:00 تا 12:00 پریسا قبادی595 

4215150873137601مقدمات بیومکانیک ورزشی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 حامد ارغواني596 

4215150873137602مقدمات بیومکانیک ورزشی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 حامد ارغواني597 

4215150873137603مقدمات بیومکانیک ورزشی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 حامد ارغواني598 

4215150873137604مقدمات بیومکانیک ورزشی کلس 801پنج شنبه 15:00 تا 17:00 حامد ارغواني599 

4215150873137653مقدمات بیومکانیک ورزشی شنبه 08:00 تا 10:00 حامد ارغواني600 

4215150873137654مقدمات بیومکانیک ورزشی چهارشنبه 08:00 تا 10:00 حامد ارغواني601 

4215150873137655مقدمات بیومکانیک ورزشی کلس 801چهارشنبه 15:00 تا 17:00 حامد ارغواني602 

مقدمات جامعه شناسی 

ورزشی
4215150885137205 سه شنبه 13:00 تا 15:00 سحر فائقی603 

مقدمات جامعه شناسی 

ورزشی
4215150885137206 کلس 805سه شنبه 15:00 تا 17:00 سحر فائقی604 

مقدمات جامعه شناسی 

ورزشی
4215150885137207 کلس 805یکشنبه 17:00 تا 19:00 روح اله عرب مختاری605 

مقدمات جامعه شناسی 

ورزشی
42151508851372072 یکشنبه 17:00 تا 19:00 محبوبه سورانی606 

مقدمات جامعه شناسی 

ورزشی
4215150885137208 کلس 801سه شنبه 17:00 تا 19:00 روح اله عرب مختاری607 

مقدمات جامعه شناسی 

ورزشی
4215150885137238 شنبه 15:00 تا 17:00 علیرضا کمالیان608 

مقدمات جامعه شناسی 

ورزشی
4215150885137239 شنبه 10:00 تا 12:00 مریم اعتمادی609 

مقدمات جامعه شناسی 

ورزشی
4215150885137240 شنبه 17:00 تا 19:00 خدایار مؤمنی610 

مقدمات جامعه شناسی 

ورزشی
4215150885137241 کلس 805سه شنبه 08:00 تا 10:00 سحر فائقی611 

مقدمات جامعه شناسی 

ورزشی
4215150885137242 کلس 805سه شنبه 10:00 تا 12:00 سحر فائقی612 

مقدمات روان شناسی 

ورزشی
4215150893137503 رسول ابراهیم نجف 613 

ابادي

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

مقدمات روان شناسی 

ورزشی
4215150893137504 شنبه 13:00 تا 15:00 زهرا نزاکت الحسینی614 

مقدمات روان شناسی 

ورزشی
4215150893137518 رسول ابراهیم نجف 615 

ابادي

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

4215151013137401مقدمات مکانیک حرکت انسان شنبه 10:00 تا 12:00 حامد ارغواني616 

4215151013137402مقدمات مکانیک حرکت انسان کلس 801پنج شنبه 13:00 تا 15:00 617 

4215151013137403مقدمات مکانیک حرکت انسان مصطفی حاج 618 

لطفعلیان

شنبه 13:00 تا 15:00 

4215151013137404مقدمات مکانیک حرکت انسان کلس 805شنبه 15:00 تا 17:00 حامد ارغواني619 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2644

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215151013137457مقدمات مکانیک حرکت انسان مصطفی حاج 620 

لطفعلیان

شنبه 15:00 تا 17:00 

4215151013137458مقدمات مکانیک حرکت انسان پنج شنبه 15:00 تا 17:00 621 

4215151013137459مقدمات مکانیک حرکت انسان شنبه 13:00 تا 15:00 حامد ارغواني622 

4215155217137510هندبال 1 یکشنبه 13:00 تا 15:00 ماه منیر صادقی623 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

4215155217137510هندبال 1 یکشنبه 13:00 تا 15:00 ماه منیر صادقی624 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

4215155217137514هندبال 1 یکشنبه 10:00 تا 12:00 ماه منیر صادقی625 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

4215155217137514هندبال 1 یکشنبه 10:00 تا 12:00 ماه منیر صادقی626 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

4215155217137665هندبال 1 سه شنبه 13:00 تا 15:00 امیر جهان بخش627 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

4215155217137665هندبال 1 سه شنبه 13:00 تا 15:00 امیر جهان بخش628 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

4215155217137670هندبال 1 یکشنبه 13:00 تا 15:00 امیر جهان بخش629 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

4215155217137670هندبال 1 یکشنبه 13:00 تا 15:00 امیر جهان بخش630 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

4215155217137675هندبال 1 یکشنبه 10:00 تا 12:00 امیر جهان بخش631 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4215155217137675هندبال 1 یکشنبه 10:00 تا 12:00 امیر جهان بخش632 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4215155217137680هندبال 1 حسام اشراقی 633 

ورنامخواستی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

4215155217137680هندبال 1 حسام اشراقی 634 

ورنامخواستی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

4215155217137685هندبال 1 حسام اشراقی 635 

ورنامخواستی

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

4215155217137685هندبال 1 حسام اشراقی 636 

ورنامخواستی

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

4215155217137690هندبال 1 سه شنبه 15:00 تا 17:00 امیر جهان بخش637 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

4215155217137690هندبال 1 سه شنبه 15:00 تا 17:00 امیر جهان بخش638 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

4215155227137718هندبال ) 2 ( ممهدی حسینی 639 

فولدی

شنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

زمین آسفالت )4(

4215155227137718هندبال ) 2 ( ممهدی حسینی 640 

فولدی

شنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

زمین آسفالت )4(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2744

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215155801137472والیبال 1 دوشنبه 15:00 تا 17:00 ابراهیم اسفندیارپور641 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4215155801137472والیبال 1 دوشنبه 15:00 تا 17:00 ابراهیم اسفندیارپور642 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4215155801137477والیبال 1 شنبه 15:00 تا 17:00 ابراهیم اسفندیارپور643 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4215155801137477والیبال 1 شنبه 15:00 تا 17:00 ابراهیم اسفندیارپور644 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4215155801137482والیبال 1 دوشنبه 13:00 تا 15:00 ابراهیم اسفندیارپور645 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4215155801137482والیبال 1 دوشنبه 13:00 تا 15:00 ابراهیم اسفندیارپور646 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4215155801137487والیبال 1 دوشنبه 17:00 تا 19:00 ابراهیم اسفندیارپور647 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4215155801137487والیبال 1 دوشنبه 17:00 تا 19:00 ابراهیم اسفندیارپور648 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4215155801137492والیبال 1 دوشنبه 08:00 تا 10:00 ابراهیم اسفندیارپور649 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین آسفالت )1(

4215155801137492والیبال 1 دوشنبه 08:00 تا 10:00 ابراهیم اسفندیارپور650 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین آسفالت )1(

4215155801137497والیبال 1 شنبه 17:00 تا 19:00 ابراهیم اسفندیارپور651 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

زمین آسفالت )1(

4215155801137497والیبال 1 شنبه 17:00 تا 19:00 ابراهیم اسفندیارپور652 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

زمین آسفالت )1(

4215155801137512والیبال 1 شنبه 08:00 تا 10:00 صدیقه سروش653 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4215155801137512والیبال 1 شنبه 08:00 تا 10:00 صدیقه سروش654 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4215155801137516والیبال 1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 عزت نقوی655 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4215155801137516والیبال 1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 عزت نقوی656 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4215155805137704والیبال ) 2 ( شنبه 10:00 تا 12:00 صدیقه سروش657 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4215155805137704والیبال ) 2 ( شنبه 10:00 تا 12:00 صدیقه سروش658 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137309 هنگامه شمس 659 

سولری

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )1(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137309 هنگامه شمس 660 

سولری

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )1(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2844

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137318 یکشنبه 13:00 تا 15:00 سهیل مشتاقیان661 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )2(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137318 یکشنبه 13:00 تا 15:00 سهیل مشتاقیان662 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )2(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137322 شنبه 13:00 تا 15:00 سهیل مشتاقیان663 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین آسفالت )3(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137322 شنبه 13:00 تا 15:00 سهیل مشتاقیان664 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین آسفالت )3(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137471 دوشنبه 17:00 تا 19:00 665 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین چمن )2(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137471 دوشنبه 17:00 تا 19:00 666 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین چمن )2(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137476 شنبه 13:00 تا 15:00 667 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

زمین چمن )2(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137476 شنبه 13:00 تا 15:00 668 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

زمین چمن )2(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137481 دوشنبه 08:00 تا 10:00 669 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین چمن )2(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137481 دوشنبه 08:00 تا 10:00 670 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین چمن )2(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137486 دوشنبه 13:00 تا 15:00 671 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

زمین چمن )2(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137486 دوشنبه 13:00 تا 15:00 672 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

زمین چمن )2(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137491 دوشنبه 10:00 تا 12:00 673 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )2(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137491 دوشنبه 10:00 تا 12:00 674 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )2(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137496 شنبه 15:00 تا 17:00 675 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )2(

ورزش ها وبازی های بومی 

وسنتی
4215155972137496 شنبه 15:00 تا 17:00 676 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )2(

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137420 یکشنبه 08:00 تا 10:00 زهرا مردانی کتکی677 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137420 یکشنبه 08:00 تا 10:00 زهرا مردانی کتکی678 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137425 یکشنبه 10:00 تا 12:00 زهرا مردانی کتکی679 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137425 یکشنبه 10:00 تا 12:00 زهرا مردانی کتکی680 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

2944

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137430 سه شنبه 10:00 تا 12:00 زهرا مردانی کتکی681 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137430 سه شنبه 10:00 تا 12:00 زهرا مردانی کتکی682 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137435 یکشنبه 08:00 تا 10:00 الهام حاجی وند683 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )11(

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137435 یکشنبه 08:00 تا 10:00 الهام حاجی وند684 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )11(

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137440 یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهام حاجی وند685 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )11(

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137440 یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهام حاجی وند686 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )11(

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137445 یکشنبه 13:00 تا 15:00 الهام حاجی وند687 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137445 یکشنبه 13:00 تا 15:00 الهام حاجی وند688 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137450 شنبه 08:00 تا 10:00 الهه پناهی689 

 

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137450 شنبه 08:00 تا 10:00 الهه پناهی690 

 

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137455 شنبه 10:00 تا 12:00 الهه پناهی691 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137455 شنبه 10:00 تا 12:00 الهه پناهی692 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137666 دوشنبه 15:00 تا 17:00 693 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137666 دوشنبه 15:00 تا 17:00 694 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137671 دوشنبه 17:00 تا 19:00 695 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137671 دوشنبه 17:00 تا 19:00 696 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137676 یکشنبه 08:00 تا 10:00 697 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137676 یکشنبه 08:00 تا 10:00 698 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137681 یکشنبه 10:00 تا 12:00 699 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137681 یکشنبه 10:00 تا 12:00 700 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

3044

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137686 شنبه 08:00 تا 10:00 701 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137686 شنبه 08:00 تا 10:00 702 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137691 شنبه 10:00 تا 12:00 703 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

ورزش های رزمی ) جودو، 

کاراته، تکواندو،موی تای،ووشو 

و (

4215156011137691 شنبه 10:00 تا 12:00 704 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

4215157768137642کار با دستگاه های ورزشی دوشنبه 10:00 تا 12:00 متینا جهانگیری705 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )3( ) بدنسازی(

4215157768137642کار با دستگاه های ورزشی دوشنبه 10:00 تا 12:00 متینا جهانگیری706 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )3( ) بدنسازی(

4215157768137720کار با دستگاه های ورزشی شنبه 15:00 تا 17:00 سهیل مشتاقیان707 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )3( ) بدنسازی(

4215157768137720کار با دستگاه های ورزشی شنبه 15:00 تا 17:00 سهیل مشتاقیان708 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )3( ) بدنسازی(

4215160775137705کارورزی ورزشهای پایه کلس 803یکشنبه 08:00 تا 10:00 شیل فشارکی فرد709 

4215160775137706کارورزی ورزشهای پایه کلس 800پنج شنبه 08:00 تا 10:00 شیل فشارکی فرد710 

4215160775137707کارورزی ورزشهای پایه رضوان میرصفائی 711 

ریزی

کلس 800شنبه 08:00 تا 10:00 

4215160775137708کارورزی ورزشهای پایه رضوان میرصفائی 712 

ریزی

کلس 800دوشنبه 08:00 تا 10:00 

4215160775137721کارورزی ورزشهای پایه سهیل مشتاقیان713 

4215160775137722کارورزی ورزشهای پایه سهیل مشتاقیان714 

4215160775137723کارورزی ورزشهای پایه علی عنایتی715 

4215160775137724کارورزی ورزشهای پایه علی عنایتی716 

4215160776137713کارورزی ورزش های گروهی کلس 802یکشنبه 08:00 تا 10:00 پرستو شمسه کهن717 

4215160776137714کارورزی ورزش های گروهی کلس 804چهارشنبه 08:00 تا 10:00 پرستو شمسه کهن718 

4215160776137715کارورزی ورزش های گروهی کلس 805یکشنبه 08:00 تا 10:00 زهرا سرجوئی719 

4215160776137716کارورزی ورزش های گروهی زهرا سرجوئی720 

4215160776137729کارورزی ورزش های گروهی قاسم رحیمی 721 

سرشبادرانی

4215160776137730کارورزی ورزش های گروهی قاسم رحیمی 722 

سرشبادرانی

4215160776137731کارورزی ورزش های گروهی حسام اشراقی 723 

ورنامخواستی

4215160776137732کارورزی ورزش های گروهی حسام اشراقی 724 

ورنامخواستی

4215160803137709کاروزی ورزش های انفرادی کلس 806شنبه 08:00 تا 10:00 بهاره عندلیب ذوقی725 

4215160803137710کاروزی ورزش های انفرادی کلس 800سه شنبه 08:00 تا 10:00 مریم اعتمادی726 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

3144

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4215160803137711کاروزی ورزش های انفرادی کلس 803سه شنبه 08:00 تا 10:00 فرزانه تقیان727 

4215160803137712کاروزی ورزش های انفرادی کلس 808شنبه 08:00 تا 10:00 فرزانه تقیان728 

4215160803137725کاروزی ورزش های انفرادی مجید ثابت راسخ729 

4215160803137726کاروزی ورزش های انفرادی مجید ثابت راسخ730 

4215160803137727کاروزی ورزش های انفرادی محسن امیری731 

4215160803137728کاروزی ورزش های انفرادی محسن امیری732 

4215161147137521کشتی 1 عباس صیام پور 733 

اشکاوندی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215161147137521کشتی 1 عباس صیام پور 734 

اشکاوندی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215161147137525کشتی 1 عباس صیام پور 735 

اشکاوندی

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215161147137525کشتی 1 عباس صیام پور 736 

اشکاوندی

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215161147137529کشتی 1 عباس صیام پور 737 

اشکاوندی

شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215161147137529کشتی 1 عباس صیام پور 738 

اشکاوندی

شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4215161995137303یادگیری حرکتی شنبه 10:00 تا 12:00 زهرا نزاکت الحسینی739 

4215161995137312یادگیری حرکتی شنبه 15:00 تا 17:00 زهرا نزاکت الحسینی740 

4215163316137213فیزیولوژی انسان سمیرا ظاهري عبده 741 

وند

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4215163316137214فیزیولوژی انسان سمیرا ظاهري عبده 742 

وند

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

4215163316137215فیزیولوژی انسان یکشنبه 10:00 تا 12:00 مریم قاسمی همامی743 

4215163316137216فیزیولوژی انسان چهارشنبه 15:00 تا 17:00 حمید می744 

4215163316137248فیزیولوژی انسان یکشنبه 13:00 تا 15:00 مریم قاسمی همامی745 

4215163316137249فیزیولوژی انسان شنبه 08:00 تا 10:00 سلیمه صدری746 

4215163316137250فیزیولوژی انسان صفورا علی زاده 747 

ارداجی

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

4215163316137251فیزیولوژی انسان چهارشنبه 10:00 تا 12:00 شیوا صادقی748 

4215163316137252فیزیولوژی انسان چهارشنبه 08:00 تا 10:00 سلیمه صدری749 

مدیریت اوقات فراغت و ورزش 

های تفریحی
4215167736137305 کلس 801دوشنبه 17:00 تا 19:00 روح اله عرب مختاری750 

مدیریت اوقات فراغت و ورزش 

های تفریحی
4215167736137314 شنبه 17:00 تا 19:00 روح اله عرب مختاری751 

4215168019137903ژیمناستیک 1  752

مبانی و فلسفه تربیت بدنی و 

ورزش
4215174517137103 پنج شنبه 08:00 تا 10:00 روح اله عرب مختاری753 

مبانی و فلسفه تربیت بدنی و 

ورزش
4215174517137109 پنج شنبه 10:00 تا 12:00 روح اله عرب مختاری754 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

3244

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

مبانی و فلسفه تربیت بدنی و 

ورزش
42151745171371092 پنج شنبه 10:00 تا 12:00 روح اله عرب مختاری755 

ورزش های آبی ) واترپلو، 

نجات غریق ، قایقرانی، 

شیرجه و

4215174566137701 یکشنبه 17:00 تا 19:00 فاطمه سالري756 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

ورزش های آبی ) واترپلو، 

نجات غریق ، قایقرانی، 

شیرجه و

4215174566137701 یکشنبه 17:00 تا 19:00 فاطمه سالري757 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

ورزش های آبی ) واترپلو، 

نجات غریق ، قایقرانی، 

شیرجه و

4215174566137703 یکشنبه 08:00 تا 10:00 زهره نادری تهرانی758 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های آبی ) واترپلو، 

نجات غریق ، قایقرانی، 

شیرجه و

4215174566137703 یکشنبه 08:00 تا 10:00 زهره نادری تهرانی759 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های آبی ) واترپلو، 

نجات غریق ، قایقرانی، 

شیرجه و

4215174566137717 شنبه 08:00 تا 10:00 صادق فرخ نیا760 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

ورزش های آبی ) واترپلو، 

نجات غریق ، قایقرانی، 

شیرجه و

4215174566137717 شنبه 08:00 تا 10:00 صادق فرخ نیا761 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

ورزش های آبی ) واترپلو، 

نجات غریق ، قایقرانی، 

شیرجه و

4215174566137719 دوشنبه 13:00 تا 15:00 صادق فرخ نیا762 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

ورزش های آبی ) واترپلو، 

نجات غریق ، قایقرانی، 

شیرجه و

4215174566137719 دوشنبه 13:00 تا 15:00 صادق فرخ نیا763 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

4215174655137702بدمینتون 2 دوشنبه 13:00 تا 15:00 بهاره عندلیب ذوقی764 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )7(

4215174655137702بدمینتون 2 دوشنبه 13:00 تا 15:00 بهاره عندلیب ذوقی765 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )7(

4215174976137511کراس فیت دوشنبه 10:00 تا 12:00 766 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )9(

4215174976137511کراس فیت دوشنبه 10:00 تا 12:00 767 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )9(

4215174976137515کراس فیت یکشنبه 13:00 تا 15:00 768 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )9(

4215174976137515کراس فیت یکشنبه 13:00 تا 15:00 769 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )9(

4215174976137637کراس فیت دوشنبه 08:00 تا 10:00 770 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )9(

4215174976137637کراس فیت دوشنبه 08:00 تا 10:00 771 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )9(

4215174976137647کراس فیت یکشنبه 15:00 تا 17:00 772 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )3( ) بدنسازی(

4215174976137647کراس فیت یکشنبه 15:00 تا 17:00 773 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )3( ) بدنسازی(

4215174976137652کراس فیت یکشنبه 10:00 تا 12:00 774 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )9(

4215174976137652کراس فیت یکشنبه 10:00 تا 12:00 775 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )9(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

3344

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137308 یکشنبه 17:00 تا 19:00 بهاره مردانی776 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )14(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137308 یکشنبه 17:00 تا 19:00 بهاره مردانی777 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )14(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137317 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 778 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین آسفالت )2(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137317 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 779 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین آسفالت )2(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137321 سه شنبه 13:00 تا 15:00 علی عنایتی780 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین آسفالت )2(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137321 سه شنبه 13:00 تا 15:00 علی عنایتی781 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین آسفالت )2(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137421 یکشنبه 13:00 تا 15:00 بهاره مردانی782 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137421 یکشنبه 13:00 تا 15:00 بهاره مردانی783 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137426 یکشنبه 08:00 تا 10:00 بهاره مردانی784 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137426 یکشنبه 08:00 تا 10:00 بهاره مردانی785 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137431 سه شنبه 13:00 تا 15:00 بهاره مردانی786 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137431 سه شنبه 13:00 تا 15:00 بهاره مردانی787 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137436 شنبه 17:00 تا 19:00 788 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )9(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137436 شنبه 17:00 تا 19:00 789 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )9(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137441 سه شنبه 10:00 تا 12:00 بهاره مردانی790 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137441 سه شنبه 10:00 تا 12:00 بهاره مردانی791 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )10(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137446 یکشنبه 10:00 تا 12:00 بهاره مردانی792 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137446 یکشنبه 10:00 تا 12:00 بهاره مردانی793 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137451 شنبه 10:00 تا 12:00 794 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

زمین آسفالت )3(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137451 شنبه 10:00 تا 12:00 795 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

زمین آسفالت )3(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

3444

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137456 شنبه 08:00 تا 10:00 796 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین آسفالت )4(

ورزش های جسمی - ذهنی 

) پیلتس، یوگا، تای چی،بادی 

بالنس و (

4215175182137456 شنبه 08:00 تا 10:00 797 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین آسفالت )4(

آسیب شناسی ورزشی 4218103738135106ْآ سه شنبه 08:00 تا 10:00 798 

اصول ارزیابی مهارتهای 

حرکتی
4218104757135107 رسول ابراهیم نجف 799 

ابادي

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

4218105394135108اصول روش شناسی تمرین کلس 805چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مریم قاسمی همامی800 

4218110942135121بدمنتون 2 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سعید شاهسوندي801 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین آسفالت )2(

4218110942135121بدمنتون 2 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سعید شاهسوندي802 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین آسفالت )2(

4218110951135143بدمینتون1 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سعید شاهسوندي803 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین آسفالت )2(

4218110951135143بدمینتون1 چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سعید شاهسوندي804 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین آسفالت )2(

4218112411135125بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 م حاجی پور805 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

4218112411135125بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 15:00 تا 17:00 م حاجی پور806 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

4218112413135135بسکتبال ) 2 ( شنبه 15:00 تا 17:00 نويد طالبي807 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

4218112413135135بسکتبال ) 2 ( شنبه 15:00 تا 17:00 نويد طالبي808 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

4218113682135105بیوشیمی و تغذیه ورزشی کلس 805شنبه 10:00 تا 12:00 حسین حاجیان فر809 

4218113682135144بیوشیمی و تغذیه ورزشی کلس 805چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مریم قاسمی همامی810 

4218119820135129تنیس روی میز 1 هادی مداح حسین 811 

آبادی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4218119820135129تنیس روی میز 1 هادی مداح حسین 812 

آبادی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4218119823135104تنیس روی میز ) 2 ( هادی مداح حسین 813 

آبادی

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4218119823135104تنیس روی میز ) 2 ( هادی مداح حسین 814 

آبادی

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4218119823135119تنیس روی میز ) 2 ( دوشنبه 15:00 تا 17:00 مهشید شیروانیان815 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4218119823135119تنیس روی میز ) 2 ( دوشنبه 15:00 تا 17:00 مهشید شیروانیان816 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4218119823135142تنیس روی میز ) 2 ( هادی مداح حسین 817 

آبادی

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

3544

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4218119823135142تنیس روی میز ) 2 ( هادی مداح حسین 818 

آبادی

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

4218122477135127حرکت شناسی شنبه 08:00 تا 10:00 819 

4218125688135130دوومیدانی 2 سه شنبه 10:00 تا 12:00 سعید شاهسوندي820 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )1(

4218125688135130دوومیدانی 2 سه شنبه 10:00 تا 12:00 سعید شاهسوندي821 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

پیست دومیدانی )1(

4218126563135128رشد حرکتی کلس 801یکشنبه 15:00 تا 17:00 لیل میرواحدی822 

4218132262135124ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 08:00 تا 10:00 823 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

4218132262135124ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 08:00 تا 10:00 824 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

4218132262135133ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 17:00 تا 19:00 825 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

4218132262135133ژیمناستیک ) 2 ( یکشنبه 17:00 تا 19:00 826 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

4218132284135114ژیمناستیک تخصصی شنبه 13:00 تا 15:00 علی عنایتی827 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

4218132284135114ژیمناستیک تخصصی شنبه 13:00 تا 15:00 علی عنایتی828 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

سنجش و اندازه گیری در 

تربیت بدنی
4218134162135111 سه شنبه 08:00 تا 10:00 مرضا یاوری829 

4218135685135132شنا 1 دوشنبه 08:00 تا 10:00 صادق فرخ نیا830 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

4218135685135132شنا 1 دوشنبه 08:00 تا 10:00 صادق فرخ نیا831 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

4218135693135113شنا 2 یکشنبه 10:00 تا 12:00 معلی طبیبی832 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4218135693135113شنا 2 یکشنبه 10:00 تا 12:00 معلی طبیبی833 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4218139973135145فعالیت بدنی و تندرستی کلس 805چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مریم قاسمی همامی834 

4218139979135141فعالیت موزون  2 ريحانه نقش زن 835 

خواجوئي

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4218139979135141فعالیت موزون  2 ريحانه نقش زن 836 

خواجوئي

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4218140744135137فوتبال ) 1 ( چهارشنبه 13:00 تا 15:00 رحمت اله قربانی837 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

زمین چمن )1(

4218140744135137فوتبال ) 1 ( چهارشنبه 13:00 تا 15:00 رحمت اله قربانی838 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

زمین چمن )1(

4218140757135118فوتبال ) 2 ( شنبه 10:00 تا 12:00 مریم منژاد شوئیلی839 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )6(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

3644

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4218140757135118فوتبال ) 2 ( شنبه 10:00 تا 12:00 مریم منژاد شوئیلی840 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )6(

4218140757135131فوتبال ) 2 ( چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مجید ثابت راسخ841 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )1(

4218140757135131فوتبال ) 2 ( چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مجید ثابت راسخ842 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

زمین چمن )1(

4218140757135138فوتبال ) 2 ( چهارشنبه 15:00 تا 17:00 رحمت اله قربانی843 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین چمن )1(

4218140757135138فوتبال ) 2 ( چهارشنبه 15:00 تا 17:00 رحمت اله قربانی844 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین چمن )1(

4218141363135126فیزیولوژی ورزش 1 کلس 801دوشنبه 13:00 تا 15:00 شیوا علمازاده845 

4218144406135123مبانی آناتومی حرکتی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 846 

4218146672135101متون خارجی در علوم ورزشی سه شنبه 10:00 تا 12:00 مجید ثابت راسخ847 

4218153157135112نجات غریق شنبه 08:00 تا 10:00 صادق فرخ نیا848 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

4218153157135112نجات غریق شنبه 08:00 تا 10:00 صادق فرخ نیا849 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

4218155217135147هندبال 1 حسام اشراقی 850 

ورنامخواستی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

4218155217135147هندبال 1 حسام اشراقی 851 

ورنامخواستی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

4218155227135139هندبال ) 2 ( یکشنبه 10:00 تا 12:00 امیر جهان بخش852 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4218155227135139هندبال ) 2 ( یکشنبه 10:00 تا 12:00 امیر جهان بخش853 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4218155805135103والیبال ) 2 ( دوشنبه 15:00 تا 17:00 ابراهیم اسفندیارپور854 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4218155805135103والیبال ) 2 ( دوشنبه 15:00 تا 17:00 ابراهیم اسفندیارپور855 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4218155805135117والیبال ) 2 ( یکشنبه 08:00 تا 10:00 عزت نقوی856 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4218155805135117والیبال ) 2 ( یکشنبه 08:00 تا 10:00 عزت نقوی857 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

4218155982135110ورزشهای بومی وسنتی دوشنبه 17:00 تا 19:00 858 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین چمن )2(

4218155982135110ورزشهای بومی وسنتی دوشنبه 17:00 تا 19:00 859 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین چمن )2(

4218156006135148ورزشهای رزمی یکشنبه 10:00 تا 12:00 860 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

3744

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

4218156006135148ورزشهای رزمی یکشنبه 10:00 تا 12:00 861 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

4218161147135140کشتی 1 عباس صیام پور 862 

اشکاوندی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4218161147135140کشتی 1 عباس صیام پور 863 

اشکاوندی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4218161154135136کشتی 2 عباس صیام پور 864 

اشکاوندی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4218161154135136کشتی 2 عباس صیام پور 865 

اشکاوندی

شنبه 17:00 تا 19:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )2( )رزمی(

4218161586135115کمک های اولیه سه شنبه 17:00 تا 19:00 صابر رضا نژاد866 

4218161586135134کمک های اولیه سه شنبه 15:00 تا 17:00 صابر رضا نژاد867 

اصول برنامه ریزی آموزش 

تربیت بدنی
4218163094135102 کلس 801شنبه 13:00 تا 15:00 خدایار مؤمنی868 

4218163096135109روش تحقیق در تربیت بدنی شنبه 17:00 تا 19:00 مریم اعتمادی869 

متون خارجی در مبانی علوم 

زیستی ورزش
4218163111135116 کلس 802دوشنبه 13:00 تا 15:00 لعبت منشیی870 

تکنیک های آزمایشگاه ی در 

علوم ورزشی
4218163122135122 کلس 805چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مریم قاسمی همامی871 

4218174655135146بدمینتون 2 دوشنبه 13:00 تا 15:00 بهاره عندلیب ذوقی872 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )7(

4218174655135146بدمینتون 2 دوشنبه 13:00 تا 15:00 بهاره عندلیب ذوقی873 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )7(

سیستم اطلعاتی و تکنولوژی 

)IT( در ورزش
4218175056135120 کلس 805دوشنبه 13:00 تا 15:00 فرزاد کوهیان افضلی874 

4866126564999105رشد حرکتی پیشرفته کلس 803چهارشنبه 15:00 تا 17:00 زهره مشکاتی875 

4866150305999104مطالعه هدایت شده کلس 800چهارشنبه 10:00 تا 12:00 رخساره بادامی876 

4866161660999102کنترل حرکتی پیشرفته کلس 800چهارشنبه 17:00 تا 19:00 حمید زاهدی877 

روش های پژوهش پیشرفته 

در رفتار حرکتی
4866180549999100 کلس 803چهارشنبه 13:00 تا 14:00 مهدی نمازی زاده878 

روش های آماری پیشرفته در 

رفتار حرکتی
4866180550999101 کلس 803چهارشنبه 14:00 تا 15:00 مهدی نمازی زاده879 

جنبه های روانی - اجتماعی 

فعالیت بدنی
4866180588999103 کلس 800چهارشنبه 08:00 تا 10:00 زهرا سرجوئی880 

زبان انگلیسی  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550041994145219 نسرین السادات 881 

میریان

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

ریاضیات و آمار )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550091994145168 سه شنبه 13:30 تا 15:30 مریم بهمن پور882 

فلسفه و منطق  )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550101994145186 شنبه 13:30 تا 15:30 محبوبه سورانی883 

روانشناسی )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550111994145200 چهارشنبه 15:30 تا 17:30 884 

550231994145166فیزیولوژی انسان )جبرانی( سالن اجتماعاتسه شنبه 08:00 تا 10:00 بهارک مرادی کلرده885 

551221994145183زیست شناسی )جبرانی( چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مریم السادات میریان886 

5524103738556408آسیب شناسی ورزشی کلس 801دوشنبه 10:00 تا 12:00 مجید خدادادی887 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

3844

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

اصول و فلسفه آموزش و 

پرورش
5524106388556432 یکشنبه 17:00 تا 19:30 احسان شاه قلی888 

5524110951556407بدمینتون )1( ممهدی حسینی 889 

فولدی

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )7(

5524110951556407بدمینتون )1( ممهدی حسینی 890 

فولدی

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )7(

5524110951556418بدمینتون )1( ممهدی حسینی 891 

فولدی

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

5524110951556418بدمینتون )1( ممهدی حسینی 892 

فولدی

شنبه 15:00 تا 17:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

5524112413556404بسکتبال )2( شنبه 08:00 تا 10:00 893 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

5524112413556404بسکتبال )2( شنبه 08:00 تا 10:00 894 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

5524112413556406بسکتبال )2( یکشنبه 08:00 تا 10:00 م سکاکها895 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

زمین آسفالت )2(

5524112413556406بسکتبال )2( یکشنبه 08:00 تا 10:00 م سکاکها896 

 

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

زمین آسفالت )2(

5524116045556434تاریخ تربیت بدنی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 رحمان مانیان897 

5524119354556423تغذیه و ورزش یکشنبه 17:00 تا 19:00 حسین حاجیان فر898 

5524119823556427تنیس روی میز )2( دوشنبه 15:00 تا 17:00 مهشید شیروانیان899 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

5524119823556427تنیس روی میز )2( دوشنبه 15:00 تا 17:00 مهشید شیروانیان900 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )1( )تنیس روی 

میز(

5524122491556421حرکت  شناسی ورزشی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 مجید خدادادی901 

5524124394556431حقوق ورزشی پنج شنبه 08:00 تا 10:00 رحمان مانیان902 

5524126575556435رشد و تکامل حرکتی یکشنبه 10:00 تا 12:00 ستاره دینلی903 

5524127314556410روانشناسی ورزشی یکشنبه 15:00 تا 17:00 سیده افروز موسوی904 

5524127832556424روش تحقیق در علوم تربیتی پنج شنبه 10:00 تا 12:00 مرضا یاوری905 

روش تدریس تربیت  بدنی در 

مدارس متوسطه
5524128163556409 کلس 800پنج شنبه 10:00 تا 12:00 محبوبه سورانی906 

5524132262556426ژیمناستیک )2( شنبه 12:00 تا 13:00 نگین عاطفی نیا907 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

5524132262556426ژیمناستیک )2( شنبه 12:00 تا 13:00 نگین عاطفی نیا908 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

5524132262556429ژیمناستیک )2( پنج شنبه 15:00 تا 17:00 909 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

5524132262556429ژیمناستیک )2( پنج شنبه 15:00 تا 17:00 910 

 

پنج شنبه 17:00 تا 19:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

3944

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

5524132262556902ژیمناستیک )2( یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهه پناهی911 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

5524132262556902ژیمناستیک )2( یکشنبه 10:00 تا 12:00 الهه پناهی912 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

سنجش و اندازه گیری در 

تربیت بدنی )2(
5524134184556437 کلس 802شنبه 08:00 تا 10:00 مریم اعتمادی913 

5524138834556412علم تمرین سمیرا ظاهري عبده 914 

وند

کلس 802دوشنبه 15:00 تا 17:00 

5524140757556430فوتبال )2( چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مجید ثابت راسخ915 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین چمن )1(

5524140757556430فوتبال )2( چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مجید ثابت راسخ916 

 

چهارشنبه 17:00 تا 19:00 

زمین چمن )1(

5524141382556436فیزیولوژی ورزشی )2( سه شنبه 13:00 تا 15:00 حمید می917 

552414145014003فیزیک یکشنبه 08:00 تا 10:00 فرزاد هنرمند918 

5524144253556419مبانی  برنامه  ریزی  درسی  یکشنبه 15:00 تا 17:00 پریسا قبادی919 

5524144715556422مبانی تربیت بدنی )2( شنبه 17:00 تا 19:00 احمدرضا عسکری920 

5524146664556411متون خارجی تخصصی کلس 802دوشنبه 13:00 تا 15:00 لعبت منشیی921 

5524148954556437مدیریت سازمان های ورزشی شنبه 15:00 تا 17:00 احمدرضا عسکری922 

مدیریت و طرز اجرای 

مسابقات
5524149492556438 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 محبوبه سورانی923 

مدیریت و طرز اجرای 

مسابقات
55241494925564382 پنج شنبه 15:00 تا 17:00 محبوبه سورانی924 

5524150873556403مقدمات بیومکانیک ورزشی مصطفی حاج 925 

لطفعلیان

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

5524150873556901مقدمات بیومکانیک ورزشی کلس 801چهارشنبه 15:00 تا 17:00 حامد ارغواني926 

5524155217556413هندبال )1( یکشنبه 08:00 تا 10:00 ماه منیر صادقی927 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

5524155217556413هندبال )1( یکشنبه 08:00 تا 10:00 ماه منیر صادقی928 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

5524155217556428هندبال )1( ممهدی حسینی 929 

فولدی

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین آسفالت )1(

5524155217556428هندبال )1( ممهدی حسینی 930 

فولدی

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

زمین آسفالت )1(

5524155227556405هندبال )2( شنبه 13:00 تا 15:00 931 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

5524155227556405هندبال )2( شنبه 13:00 تا 15:00 932 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

5524155805556414والیبال )2( یکشنبه 10:00 تا 12:00 عزت نقوی933 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

5524155805556414والیبال )2( یکشنبه 10:00 تا 12:00 عزت نقوی934 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )3(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

4044

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

5524155805556441والیبال )2( ممهدی حسینی 935 

فولدی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین آسفالت )2(

5524155805556441والیبال )2( ممهدی حسینی 936 

فولدی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

زمین آسفالت )2(

5524161154556416کشتی )2( عباس صیام پور 937 

اشکاوندی

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )3( ) بدنسازی(

5524161154556416کشتی )2( عباس صیام پور 938 

اشکاوندی

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )3( ) بدنسازی(

5524161995556401یادگیری حرکتی کلس 805چهارشنبه 13:00 تا 15:00 لیل میرواحدی939 

سازمان و مدیریت در آموزش و 

پرورش
5524174245556432 پنج شنبه 13:00 تا 15:00 محبوبه سورانی940 

5524174655556415بدمینتون )2( یکشنبه 13:00 تا 15:00 مرضیه نوری دیزیچه941 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

5524174655556415بدمینتون )2( یکشنبه 13:00 تا 15:00 مرضیه نوری دیزیچه942 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

5524176403556402تربیت بدنی و ورزش معلولین چهارشنبه 08:00 تا 10:00 شیوا صادقی943 

روش تحقیق کیفی در مدیریت 

ورزشی
5660128108999202 کلس 804پنج شنبه 10:00 تا 12:00 رسول نظری944 

مدیریت اماکن و تجهیزات 

ورزشی
5660148371999204 قاسم رحیمی 945 

سرشبادرانی

کلس 804پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

مدیریت بازاریابی در صنعت 

ورزش
5660148454999201 کلس 804پنج شنبه 17:00 تا 19:00 داود نصراصفهانی946 

5660148602999200مدیریت پیشرفته در ورزش کلس 804پنج شنبه 13:00 تا 15:00 مهدی سلیمی947 

مدیریت منابع انسانی در 

سازمان های ورزشی
5660149293999203 کلس 804پنج شنبه 15:00 تا 17:00 شهرام عروف زاد948 

5673103737137501آسیب شناسی ورزشی یکشنبه 15:00 تا 17:00 949 

5673103737137502آسیب شناسی ورزشی سه شنبه 10:00 تا 12:00 950 

5673103737137517آسیب شناسی ورزشی سه شنبه 08:00 تا 10:00 951 

5673109564137609انگیزش و هیجان شنبه 13:00 تا 15:00 مسعود هاشمی952 

5673109564137610انگیزش و هیجان کلس 805پنج شنبه 08:00 تا 10:00 الهه طغیانی953 

5673109564137611انگیزش و هیجان چهارشنبه 08:00 تا 10:00 سیده افروز موسوی954 

5673109564137612انگیزش و هیجان شنبه 08:00 تا 10:00 مسعود هاشمی955 

5673109564137659انگیزش و هیجان شنبه 10:00 تا 12:00 مسعود هاشمی956 

5673109564137660انگیزش و هیجان چهارشنبه 13:00 تا 15:00 سیده افروز موسوی957 

5673109564137661انگیزش و هیجان چهارشنبه 10:00 تا 12:00 سیده افروز موسوی958 

5673112411137616بسکتبال ) 1 ( دوشنبه 10:00 تا 12:00 959 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )1(

5673112411137616بسکتبال ) 1 ( دوشنبه 10:00 تا 12:00 960 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )1(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

4144

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

5673112411137621بسکتبال ) 1 ( شنبه 17:00 تا 19:00 961 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )1(

5673112411137621بسکتبال ) 1 ( شنبه 17:00 تا 19:00 962 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )1(

5673112411137626بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 10:00 تا 12:00 سعیده نجاتی963 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )1(

5673112411137626بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 10:00 تا 12:00 سعیده نجاتی964 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )1(

5673112411137631بسکتبال ) 1 ( دوشنبه 15:00 تا 17:00 965 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )1(

5673112411137631بسکتبال ) 1 ( دوشنبه 15:00 تا 17:00 966 

 

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )1(

5673112411137636بسکتبال ) 1 ( شنبه 08:00 تا 10:00 967 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

5673112411137636بسکتبال ) 1 ( شنبه 08:00 تا 10:00 968 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

5673112411137641بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 08:00 تا 10:00 سعیده نجاتی969 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )1(

5673112411137641بسکتبال ) 1 ( یکشنبه 08:00 تا 10:00 سعیده نجاتی970 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )1(

5673112411137646بسکتبال ) 1 ( شنبه 10:00 تا 12:00 971 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )2(

5673112411137646بسکتبال ) 1 ( شنبه 10:00 تا 12:00 972 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )2(

5673112411137651بسکتبال ) 1 ( شنبه 10:00 تا 12:00 973 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )9(

5673112411137651بسکتبال ) 1 ( شنبه 10:00 تا 12:00 974 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )9(

5673132262137613ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 08:00 تا 10:00 نگین عاطفی نیا975 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673132262137613ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 08:00 تا 10:00 نگین عاطفی نیا976 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673132262137618ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 10:00 تا 12:00 نگین عاطفی نیا977 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673132262137618ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 10:00 تا 12:00 نگین عاطفی نیا978 

 

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673132262137623ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 08:00 تا 10:00 بهرخ دیهیم نیا979 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

5673132262137623ژیمناستیک ) 2 ( شنبه 08:00 تا 10:00 بهرخ دیهیم نیا980 

 

شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )5( )شطرنج(

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

4244

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

5673132262137628ژیمناستیک ) 2 ( دوشنبه 13:00 تا 15:00 مرضیه جعفری981 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673132262137628ژیمناستیک ) 2 ( دوشنبه 13:00 تا 15:00 مرضیه جعفری982 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673132262137633ژیمناستیک ) 2 ( سه شنبه 13:00 تا 15:00 مرضیه جعفری983 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673132262137633ژیمناستیک ) 2 ( سه شنبه 13:00 تا 15:00 مرضیه جعفری984 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673132262137638ژیمناستیک ) 2 ( سه شنبه 15:00 تا 17:00 مرضیه جعفری985 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673132262137638ژیمناستیک ) 2 ( سه شنبه 15:00 تا 17:00 مرضیه جعفری986 

 

پنج شنبه 15:00 تا 17:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673132262137643ژیمناستیک ) 2 ( سه شنبه 08:00 تا 10:00 مرضیه جعفری987 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673132262137643ژیمناستیک ) 2 ( سه شنبه 08:00 تا 10:00 مرضیه جعفری988 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673132262137648ژیمناستیک ) 2 ( سه شنبه 10:00 تا 12:00 مرضیه جعفری989 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673132262137648ژیمناستیک ) 2 ( سه شنبه 10:00 تا 12:00 مرضیه جعفری990 

 

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

سالن جنبی )4( )ژیمناستیک(

5673135698137614شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 08:00 تا 10:00 سارا عباسی991 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

5673135698137614شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 08:00 تا 10:00 سارا عباسی992 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

5673135698137619شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 13:00 تا 15:00 سارا عباسی993 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

5673135698137619شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 13:00 تا 15:00 سارا عباسی994 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

5673135698137624شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 13:00 تا 15:00 فاطمه سالري995 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

5673135698137624شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 13:00 تا 15:00 فاطمه سالري996 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

5673135698137629شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 10:00 تا 12:00 فاطمه سالري997 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

5673135698137629شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 10:00 تا 12:00 فاطمه سالري998 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

5673135698137634شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 08:00 تا 10:00 فاطمه سالري999 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

5673135698137634شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 08:00 تا 10:00 فاطمه سالري1,000 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

4344

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

5673135698137639شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 10:00 تا 12:00 سارا عباسی1,001 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

5673135698137639شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 10:00 تا 12:00 سارا عباسی1,002 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

5673135698137644شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 13:00 تا 15:00 نرگس طبیبي1,003 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

5673135698137644شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 13:00 تا 15:00 نرگس طبیبي1,004 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

5673135698137649شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 15:00 تا 17:00 نرگس طبیبي1,005 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

5673135698137649شنا 2 - علوم ورزشی یکشنبه 15:00 تا 17:00 نرگس طبیبي1,006 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

5673155167137617هاکی فریناز شیرانی 1,007 

بیدآبادی

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

5673155167137617هاکی فریناز شیرانی 1,008 

بیدآبادی

شنبه 10:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

5673155167137622هاکی فریناز شیرانی 1,009 

بیدآبادی

شنبه 08:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

5673155167137622هاکی فریناز شیرانی 1,010 

بیدآبادی

شنبه 08:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

5673155167137627هاکی فریناز شیرانی 1,011 

بیدآبادی

شنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

5673155167137627هاکی فریناز شیرانی 1,012 

بیدآبادی

شنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

5673155167137632هاکی فریناز شیرانی 1,013 

بیدآبادی

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

5673155167137632هاکی فریناز شیرانی 1,014 

بیدآبادی

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

سالن بزرگ سرپوشیده )5(

اصول برنامه ریزی آموزش 

تربیت بدنی
5673163094137505 شنبه 10:00 تا 12:00 خدایار مؤمنی1,015 

اصول برنامه ریزی آموزش 

تربیت بدنی
5673163094137506 شنبه 15:00 تا 17:00 خدایار مؤمنی1,016 

اصول برنامه ریزی آموزش 

تربیت بدنی
5673163094137519 کلس 801شنبه 13:00 تا 15:00 خدایار مؤمنی1,017 

64251007101994145213اخلق حرفه ای یکشنبه 11:00 تا 13:00 خدایار مؤمنی1,018 

اصول سرپرستی در 

تربیت بدنی
64251054491994144944 شنبه 15:30 تا 17:30 1,019 

6425108565R1000000آناتومی انسان یکشنبه 15:30 تا 17:30 گلرا کلتیان1,020 

64251135481000000بیوشیمی یکشنبه 13:30 تا 15:30 عالیه جباری1,021 

64251193321994144916تغذیه ورزشی سه شنبه 10:00 تا 12:00 بهارک مرادی کلرده1,022 

64251224771994144933حرکت شناسی سه شنبه 08:00 تا 10:00 1,023 

64251273141994144929روانشناسی ورزشی شنبه 08:00 تا 10:00 1,024 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

4444

بسمه تعالی

9:59:16 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي تربیت بدني )علوم ورزشي(

64251288941000000روش های آموزش در ورزش یکشنبه 08:00 تا 10:00 خدایار مؤمنی1,025 

64251356841000000شنا دوشنبه 08:00 تا 12:00 فاطمه هادی1,026 

64251356841994144915شنا شنبه 08:00 تا 12:00 میثم عسگری1,027 

64251428251994144917ماساژ ورزشی دانشکده مهارت و کارآفرینی یکشنبه 08:00 تا 11:00 فریبا ایرج1,028 

سالن اجتماعات

64251428251994144918ماساژ ورزشی شنبه 08:00 تا 11:00 امیرحسین رفیعي1,029 

64251632331000000کبدی دوشنبه 08:00 تا 12:00 ملیکا ایروانی1,030 

6425163233100001کبدی دوشنبه 13:30 تا 17:30 1,031 

ریاضیات عمومی ومقدمات 

آمار
64251752191000000 سه شنبه 15:30 تا 18:30 مریم بهمن پور1,032 

64252046701994144922فیزیک عمومی مرتضی حسین پور 1,033 

کردآبادی

شنبه 15:30 تا 17:30 

64252057091994144920فیزیولوژی ورزشی سه شنبه 13:30 تا 15:30 بهارک مرادی کلرده1,034 

64252057171994144928برنامه ریزی تمرین کلس )4(سه شنبه 13:30 تا 15:30 1,035 

اندازه گیری و ارزشیابی در 

ورزش
64252085661994144924 چهارشنبه 13:30 تا 15:30 1,036 

64252085691994144930ورزش کودکان شنبه 14:00 تا 17:00 1,037 

64252085701000000ورزش در آب یکشنبه 13:30 تا 17:30 فاطمه هادی1,038 

64252085701994144923ورزش در آب یکشنبه 08:00 تا 12:00 میثم عسگری1,039 

64252085721994144956خبرنگار ورزشی یکشنبه 13:30 تا 15:30 1,040 

7000000606200002رساله )6 واحد(  1,041

7000000606999999رساله )6 واحد(  1,042

7000000618888888رساله )18 واحد(  1,043

70000021711000101زبان تخصصی  1,044

70000021711000201زبان تخصصی یکشنبه 19:00 تا 21:00 سمانه یزدانی1,045 

70000021711000701زبان تخصصی یکشنبه 19:00 تا 21:00 علی فروتن1,046 

70000021711000801زبان تخصصی دوشنبه 19:00 تا 21:00 علی فروتن1,047 

70000021711000901زبان تخصصی شنبه 19:00 تا 21:00 سمانه یزدانی1,048 

7000002171111101زبان تخصصی کلس 802شنبه 13:00 تا 15:00 آرزو فرزانه1,049 

7000002172111106روش تحقیق  1,050

990791994144914تربیت بدنی دوشنبه 10:00 تا 12:00 میثم عسگری1,051 

990791994145167تربیت بدنی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 گلرا کلتیان1,052 

999999991000000آزمون جامع  1,053

پايان گزارش


