
 نام خداه ب

 كوشياردانشگاه دانشجويان  1و 2 دروس تربيت  بدني  اجراي برنامه ريزي وول جد

 )) 92 -93تحصيلي اول نيمسال( (

 .نفر مي باشد 20ظرفيت هر كالس حداكثرU     :  توجه

دانشجويان گرامی به منظور برطرف شدن هرگونه مشکلی که دارند می توانند با مدير ورزش دانشگاه استاد رحيم عبد سنبلی به شماره  
،برای مالقات ها درصورت لزوم پنجشنبه يا.تماس حاصل نمايند) )به صورت مختصر  ١٧ -٢٠و  ٩ -١٢ساعات ((  ٠٩١١٣٣٣۵٩٠٢

  .به دانشگاه مراجعه فرمايند ايشانبا حضوری 

 ٠٩١١٢٣٧٧٢٨٨حسين قوامی امين  آقای استاد     ٠٩١٩۴٧٢١٢٧٣خانم شعبانی    استاد      ٠٩٣٩۴٨٣٧٧٠۶    استاد خانم سعادتمند

 دو و ميدانيسالن  -جنب دانشگاه كوشيار، گلسار   : يادگار امام مجموعه ورزشي آدرس 

 سر پيچ امين الضرب ، ميدان لب آب    : پرورش  آموزش و آدرس سالن شهيد انصاري

 زندگي بهتر= سالمتي = ورزش 

 ))) مديريت ورزش دانشگاه کوشيار (((                                            

 زمان
 
 

10:30 - 9 12 - 10:30 16 –  14:30 17 -  15:30 17:30 - 16 18:30 - 17 20 –  18:30   

  روزهاي هفته

 شنبه

 

   

 دختران 2تربيت بدني 
 بدمينتون

 ني استاد خانم شعبا

 يادگار امامسالن :مكان
 

   

 يكشنبه

 

 دختران 1تربيت بدني 
 آمادكي جسماني

 ني استاد خانم شعبا

 يادگار امامسالن :مكان

 دختران 2تربيت بدني 
 بدمينتون

 ني استاد خانم شعبا

 يادگار امامسالن :مكان

 دختران 2تربيت بدني 
 واليبال

 تمند استاد خانم سعاد
 يادگار امامسالن :مكان

 

   

 پسران 2تربيت بدني 
 دووميداني

 قوامي امين حسيناستاد 

 سالن يادگار امام:مكان

 دوشنبه

 

      

 پسران 2تربيت بدني 
 دووميداني

 قوامي امين حسيناستاد 

 سالن يادگار امام:مكان

 سه شنبه

 

 دختران 1تربيت بدني 
 آمادكي جسماني

 ني استاد خانم شعبا
 يادگار امامسالن :مكان

 دختران 1 تربيت بدني
 آمادكي جسماني

 ني استاد خانم شعبا
 يادگار امامسالن :مكان

 دختران 2تربيت بدني 
 واليبال

 استاد خانم سعاد تمند
 يادگار امامسالن :مكان

    

 چهارشنبه

 

    

 2تربيت بدني 

 ،واليبال دختران
 استاد خانم سعاد تمند

سالن :مكان

 شهيدانصاري

 

 پسران 2تربيت بدني 

 دووميداني
 قوامي امين حسيناستاد 

 سالن يادگار امام:مكان

 پنجشنبه

 

 دختران 2تربيت بدني 
 بدمينتون

 ني استاد خانم شعبا
 يادگار امامسالن :مكان

 دختران 2تربيت بدني 
 بدمينتون

 ني استاد خانم شعبا
 يادگار امامسالن :مكان

 دختران 2تربيت بدني 
 واليبال

 تمند استاد خانم سعاد
 يادگار امامسالن :مكان

    


