
 دانشگاه LMSاز طريق سامانه  (On Line)هاي درسي دانشكده تربیت بدني به صورت بر خط جدول زمانبندي ارائه گروه

 گروه 18تا  16 16تا  14 14تا  12 12تا  10 10تا 8  

 شنبه
دکتر صالح پور: سمینار 

 نفر ارشد 4دو گرایش

دکتر کاشف: روش 

تحقیق در دو 

 نفر ارشد21گرایش

  

  

کاشف: سمینار در دکتر 

نفر  4فیزیولوژی ورزش 

 ارشد
 فیزیولوژی  

  

دکتر صالح پور: مقدئمه 

ای برارزیابی فعالیت بدنی 

 نفر ارشد 10

 

دکتر هادی صمدی : 

 نفر 3سمینار ) ارشد( 

   شنبه

دکتر لطفی: یادگیری 

نفر  13حرکتی پیشرفته 

 کارشناسی ارشد
  

لطفی: سمینار در دکتر 

نفر  14کنترل حرکتی 

 کارشناسی ارشد
 رفتار حرکتی  

 شنبه

دکتر عباس نظریان: 

نظارت و ارزیابی در 

سازمانهای ورزشی 

  13تعداد 

دکتر رحیمی زاده: 

سمینار در مدیریت 

نفر 13استراتژیک ورزشی 

 ارشد

  

  

دکتر رحیمی زاده: سمینار 

نفر 14در بازاریابی ورزشی 

 ارشد
 مدیریت ورزشی  

  



دکتر عباس نظریان 

برنامه ریزی استراتژیک 

در بازاریابی ورزشی تعداد 

3 

  

 یکشنبه

دکتر صالح پور: 

 11فیزیولوژی ورزش 

 نفر کارشناسی

دکتر کاشف: آماردر علوم 

 نفر ارشد9زیستی  

دکتر شهیدی: سمینار دو 

 نفر ارشد 4گرایش 

زبان خارجی  دکتر کاشف:

 نفر ارشد 19تخصصی
    

 یکشنبه

 خانم بقائیان:

    

 دکتر طهماسبی: دکتر طهماسبی :

 رفتار حرکتی
رشد حرکتی 

 نفرکارشناسی7
 کنترل حرکتی 

 14تعداد 
  27تعداد  زبان تخصصی

  
  

 یکشنبه

 دکترشهبازی:

دکتر امیر حسین منظمی 

:برنامه ریزی استراتژیک 

 10تعداد 

 دکترشهبازی: 

 مدیریت ورزشی    

مدیریت رفتار سازمانی 

 نفر کارشناسی9
  
  
  

  

مدیریت روابط عمومی و بین 

 نفر ارشد8الملل در ورزش 

  

  

دکتر امیر حسین منظمی : 

 5بازاریابی جهانی تعداد 

  

   دوشنبه

دکتر صالح پور: ازمایشگاه 

نفر 2ملکولی -سلولی

 دکترا
  

دکتر کاشف: فیزیولوژی 

نفر   2ورزشی پیشرفته 

 دکترا
 فیزیولوژی  



 سه شنبه

دکتر صالح پور: 

نفر  8فیزیولوژی انسان 

 ارشد

دکتر شهیدی: روش 

نفر  8شناسی تمرین 

 کارشناسی
  

دکتر شهیدی: تغذیه و 

کنترل وزن در ورزشکاران 

 نفر ارشد11
 فیزیولوژی  

 سه شنبه

 دکتر شهبازی:

    

دکتر رحیمی زاده: مدیریت 

اوقات فراغت و ورزش های 

 نفر کارشناسی 28تفریحی 
 رفتار حرکتی  

فعالیت رسانه ای در 

 نفر ارشد10ورزش 

       چهارشنبه

دکتر شهیدی: سازگاری 

نفر 2متابولیسمی در ورزش 

 دکترا
    

     چهارشنبه

خانم بقائیان: مقدمات 

روانشناسی ورزشی 

 نفرکارشناسی6
 مدیریت ورزشی    

 

 


