قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم گروه علوم ورزشی
با سالم و آرزوی سالمتی برای کلیه اساتید و دانشجویان گرامی؛
پیرو مصوبات آموزشی دانشگاه به اطالع اساتید و دانشجویان محترم می رساند که تمامی کالس های
تخصصی عملی دانشجویان علوم ورزشی طبق برنامه ریزی مشخص شده در ذیل از تاریخ  14فروردین
ماه تا  13خردادماه  1401به صورت حضوری برگزار خواهد شد؛
برنامه کالس های عملی کلیه دانشجویان (دختران و پسران) در جداول زیر مشخص شده است.
آدرس سالن های ورزشی را در انتهای فایل مشاهده نمایید.

والیبال پسران (جناب آقای دکتر عظیمی):
تایم کالس

کد کالس
1

شنبه ساعت 9:30- 8

چهارشنبه ساعت 9:30-8

2

شنبه ساعت 11- 9:30

چهارشنبه ساعت 11- 9:30

مکان برگزاری :مجموعه ورزشی کوثر ،سالن ورزشی خاتم

والیبال دختران (سرکار خانم سلمانی):
تایم کالس

کد کالس
3

یکشنبه ساعت 9- 7:30

سه شنبه ساعت 9- 7:30

4

یکشنبه ساعت 10:30-9

سه شنبه ساعت 10:30-9

5

یکشنبه ساعت 12- 10:30

سه شنبه ساعت 12 - 10:30

مکان برگزاری :مجموعه ورزشی کوثر ،سالن ورزشی خاتم

آمادگی جسمانی  2دختران (سرکار خانم گل گلی):
تایم کالس

کد کالس
1

دوشنبه ساعت 9:30-8

چهارشنبه ساعت 9 -7:30

2

دوشنبه ساعت 11- 9:30

چهارشنبه ساعت 10:30 -9

مکان برگزاری :روز دوشنبه در سالن ثامن الحجج
روز چهارشنبه در مجموعه ورشی کاظمیان ،پیست زمین چمن

آمادگی جسمانی  2پسران (جناب آقای دکتر ظریفی):
کد کالس
3

تایم کالس
سه شنبه ساعت 9-7:30

یک شنبه ساعت 9-7:30

مکان برگزاری :مجموعه ورزشی کاظمیان ،پیست زمین چمن

دو و میدانی  2دختران (سرکار خانم ذاکر):
کد کالس
1

تایم کالس
شنبه ساعت 14:30-13

چهارشنبه ساعت 12-10:30

مکان برگزاری :روز شنبه در سالن ثامن الحجج،
روز چهارشنبه در مجموعه ورزشی کاظمیان ،پیست زمین چمن

فوتسال دختران (سرکار خانم دکتر فراحتی):
تایم کالس

کد کالس
1

یکشنبه ساعت 11-9:30

سه شنبه ساعت 11-9:30

2

یکشنبه ساعت 12:30-11

سه شنبه ساعت 12:30-11

مکان برگزاری :مجموعه ورزشی کوثر ،سالن ورزشی شاهد

تنیس روی میز دختران (سرکار خانم دژداریان):
تایم کالس

کد کالس
3

پنج شنبه ساعت 10-8

دوشنبه ساعت 17-15

4

پنج شنبه ساعت 12-10

دوشنبه ساعت 19-17

مکان برگزاری :سالن تنیس روی میز واقع در ساختمان شماره  2دانشگاه سجاد ،طبقه منفی یک

تنیس روی میز پسران (جناب آقای دکتر عظیمی):
تایم کالس

کد کالس
1

یکشنبه ساعت 12-10

سه شنبه ساعت 17-15

2

یکشنبه ساعت 15-13

سه شنبه ساعت 19-17

مکان برگزاری :سالن تنیس روی میز واقع در ساختمان شماره  2دانشگاه سجاد ،طبقه منفی یک

آدرس سالن های ورزشی:
مجموعه ورزشی کوثر (سالن خاتم و سالن شاهد) :شهرک غرب ،بلوار شاهد ،نبش تقاطع اندیشه و شاهد.
مجموعه ورزشی کاظمیان (پیست زمین چمن) :بلوار معلم ،بین بلوار دانشجو و معلم .49
سالن ثامن الحجج :بلوار دانش آموز ،دانش آموز  14یا  ،16تقاطع اول.

