
1399-1400در نیمسال اول سالتحصیلی  1برنامه کالسی و امتحانی درس تربیت بدنی  

 

  

 برنامه كلي درس امتحان_زمان امتحان_تاريخ درس_نام درس_كد

 ( ، كالس:) سالن ورزشي دانشگاه ( ، استاد:) خانم دكتر سولماز بابايي (   9:45تا  8:0شنبه:)   00:00 1399/10/07 (1تربيت بدني )تربيت بدني 8888045

 س:) سالن ورزشي دانشگاه ( ، استاد:) خانم دكتر سولماز بابايي (  `( ، كال 13:0تا  11:30شنبه:)   00:00 1399/10/07 (1تربيت بدني )تربيت بدني 8888045

 ( ، كالس:) سالن ورزشي دانشگاه ( ، استاد:) خانم دكتر سولماز بابايي (   9:45تا  8:0يكشنبه:)   00:00 1399/10/07 (1تربيت بدني )تربيت بدني 8888045

 ( ، كالس:) سالن ورزشي دانشگاه ( ، استاد:) دكتر مرتضي فتاح پور مرندي  (   9:45تا  8:0دوشنبه:)   00:00 1399/10/10 (1)تربيت بدنيتربيت بدني  8888045

 ( ، كالس:) سالن ورزشي دانشگاه ( ، استاد:) دكتر مرتضي فتاح پور مرندي  (   16:15تا  14:0دوشنبه:)   00:00 1399/10/10 (1تربيت بدني )تربيت بدني 8888045

 ( ، كالس:) سالن ورزشي دانشگاه ( ، استاد:) آقاي دكتر داريوش معرفت (   9:45تا  8:0سه شنبه:)   00:00 1399/10/10 (1تربيت بدني )تربيت بدني 8888045

 ( ، كالس:) سالن ورزشي دانشگاه ( ، استاد:) آقاي دكتر داريوش معرفت (   11:30تا  9:45سه شنبه:)   00:00 1399/10/10 (1بدني )تربيت بدنيتربيت  8888045



1399-1400در نیمسال اول سالتحصیلی  (1)ورزش2برنامه کالسی و امتحانی درس تربیت بدنی  

 

 

 

 

 

 برنامه كلي درس امتحان_زمان امتحان_تاريخ درس_گروه درس_نام درس_كد

 ( ، كالس:) سالن ورزشي دانشگاه ( ، استاد:) خانم دكتر سولماز بابايي (   11:15تا  9:45شنبه:)   00:00 1399/10/07 9911 (2)تربيت بدني 1ورزش  8888095

 ( ، كالس:) سالن ورزشي دانشگاه ( ، استاد:) خانم دكتر سولماز بابايي (   11:30تا  9:45يكشنبه:)   00:00 1399/10/07 9912 (2)تربيت بدني 1 ورزش 8888095

 ( ، كالس:) سالن ورزشي دانشگاه ( ، استاد:) دكتر مرتضي فتاح پور مرندي  (   11:30تا  9:45دوشنبه:)   00:00 1399/10/10 9913 (2)تربيت بدني 1ورزش  8888095

 ( ، كالس:) سالن ورزشي دانشگاه ( ، استاد:) دكتر مرتضي فتاح پور مرندي  (   18:0تا  16:15دوشنبه:)   00:00 1399/10/10 9914 (2)تربيت بدني 1ورزش  8888095

 ( ، كالس:) سالن ورزشي دانشگاه ( ، استاد:) آقاي دكتر داريوش معرفت (   13:0تا  11:30سه شنبه:)   00:00 1399/10/10 9915 (2)تربيت بدني 1ورزش  8888095

 ( ، كالس:) سالن ورزشي دانشگاه ( ، استاد:) آقاي دكتر داريوش معرفت (   16:15تا  14:0سه شنبه:)   00:00 1399/10/10 9916 (2)تربيت بدني 1ورزش  8888095


