
 69-66نیم سال اول   69 ته ورودی کارشناسی پیوس برنامه هفتگی دانشجویان

02-89  89-89  89-81  81-80  80-82  82-9  ایام هفته  

مدیریت اماکه ي ريیدادَای 

 يرزشی

اصًل بروامٍ ریسی آمًزش 

 تربیت بدوی

 بدمیىتًن دختران فًتسال دختران يرزش َای رزمی دختران 

 يرزش َای رزمی پسران
 شنبه

پسران 1 فًتبال       یکشنبه 

 بدمیىتًن دختران فًتسال دختران يرزش َای رزمی دختران   

 يرزش َای رزمی پسران
 دوشنبه

پسران 1 فًتبال    بیًمکاویک يرزشی رياوشىاسی يرزشی  سه شنبه 

 چهارشنبه بدمیىتًن پسران بدمیىتًن پسران    
 پنج شنبه      کارورزی ورزش های پایه

 (71) پیروزی   23رضوی  –بلوار رضوی  –بلوار پیروزی  – آب منطقه ای خراسان رضوی کالس های عملی دانشجویان دختر : مجموعه ورزشیکلیه محل برگساری  -

 (71 پیروزی)   23 رضوی – رضوی بلوار – پیروزی بلوار – رضوی خراسان ای منطقه آب ورزشی مجموعه:  پسر فوتبال دانشجویان کالس برگساری محل -

 هیات کاراته  -میذان تختی -مجموعه ورزشی تختی : پسر ورزش های رزمی دانشجویان کالس برگساری محل -

 هیات بذمینتون  -خیابان حامذ شمالی -بلوار سجاد   -مجموعه ورزشی سجاد : پسر بذمینتون دانشجویان کالس برگساری محل -

 69-66نیم سال اول   69 ته ورودی کارشناسی پیوس برنامه هفتگی دانشجویان

02-89  89-89  89-81  81-80  80-82  82-9  ایام هفته  

دختران 2فًتسال   اصًل ي ريش شىاسی تمریه ريش تحقیك در علًم يرزشی   کار با دستگاٌ َای يرزشی دختران 

 تیراودازی پسران
 شنبه

دختران تیراودازی  حقًق يرزشی آزمایشگاٌ علًم يرزشی   

يرزشی پسران کار با دستگاٌ َای  

پسران 2فًتبال   یکشنبه 

دختران 2فًتسال       کار با دستگاٌ َای يرزشی دختران 

 تیراودازی پسران
 دوشنبه

دختران تیراودازی      

 کار با دستگاٌ َای يرزشی پسران

پسران 2فًتبال   سه شنبه 

 چهارشنبه      
گروهیکارورزی ورزش های   پنج شنبه      

 

 (71) پیروزی  23رضوی  –بلوار رضوی  –بلوار پیروزی  –: مجموعه ورزشی آب منطقه ای خراسان رضوی  کار با دستگاه های ورزشی فوتسال؛ فوتبال ومحل برگساری کالس های  -

 باشگاه تیرانذازی فرمان –مقابل پارک ملت  –ابتذای بلوار معلم : دانشجویان تیرانذازی کالس برگساری محل -

 

 



 69-66نیم سال اول   69 ته ورودی کارشناسی پیوس برنامه هفتگی دانشجویان

02-89  89-89  89-81  81-80  80-82  82-9  ایام هفته  

دختران 1شىا     دختران 2شیمىاستیک   دختران 1يالیبال    شنبه 

پسران 1شىا     پسران 2شیمىاستیک   پسران 1يالیبال    یکشنبه 

دختران 1شىا     دختران 2شیمىاستیک   دختران 1يالیبال    دوشنبه 

پسران 1شىا   متًن خارجی در علًم يرزشی مکاویک حرکت اوسان پسران 2شیمىاستیک   پسران 1يالیبال    سه شنبه 

 چهارشنبه یادگیری حرکتی فیسیًلًشی يرزشی مباوی مدیریت   
گروهیکارورزی ورزش های   پنج شنبه      

 (71) پیروزی  23رضوی  –بلوار رضوی  –بلوار پیروزی  –: مجموعه ورزشی آب منطقه ای خراسان رضوی عملی کالس های کلیه محل برگساری  -

 69-66نیم سال اول   69برنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی  

 (71) پیروزی  23رضوی  –بلوار رضوی  –بلوار پیروزی  –: مجموعه ورزشی آب منطقه ای خراسان رضوی عملی کالس های کلیه محل برگساری  -

 69-66 اول سال نیم  69  ورودی پیوستهنا کارشناسی دانشجویان هفتگی برنامه

 (71) پیروزی  23رضوی  –بلوار رضوی  –بلوار پیروزی  –: مجموعه ورزشی آب منطقه ای خراسان رضوی عملی محل برگساری کالس های  -

 

02-89  89-89  89-81  81-80  80-82  82-9  ایام هفته  

دختران 1دييمیداوی      آمار ي ریاضی در علًم يرزشی دختران 1 آمادگی جسماوی   شنبه 

پسران 1آمادگی جسماوی  مباوی ي فلسفٍ تربیت بدوی ي يرزش آواتًمی اوسان تاریخ تربیت بدوی   پسران 1دييمیداوی    یکشنبه 

دختران 1دييمیداوی       دختران 1 جسماوی آمادگی   دوشنبه 

پسران 1آمادگی جسماوی      پسران 1دييمیداوی    سه شنبه 

 چهارشنبه      
 پنج شنبه      

02-89  89-89  89-81  81-80  80-82  82-9  ایام هفته  

دختران 2 جسماوی آمادگی      شنبه  

پسران 2آمادگی جسماوی  اصًل ي مباوی تربیت بدوی  فیسیک تاریخ تربیت بدوی  رشد ي تکامل حرکتی  یکشنبه  

دختران 2آمادگی جسماوی       دوشنبه  

پسران 2آمادگی جسماوی       سه شنبه  

 چهارشنبه حرکت شىاسی  مباوی کارآفریىی در يرزش    
 پنج شنبه      


