
  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 97مهری ورود -مکانیک خودرو کاردانی فنی 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      

 یکشنبه      

     
 

 دوشنبه

 سه شنبه      

 چهارشنبه      

ی انتقال کارگاه تکنولوژ 

 کارگاه مکانیک –قدرت 

 –کارگاه ماشین ابزار  1ک -اجزای ماشین
 کارگاه مکانیک

 –تکنولوژی انتقال قدرت 
 1ک

 –تکنولوژی مولد قدرت 
 1ک

 پنج شنبه

کارگاه تکنولوؤی مولد     

 کارگاه مکانیک –قدرت 

 جمعه 

 

جلسه در روزهای دلخواه  14)مجموعه تن و روان آقای نبی زاده  – 12و آمادگی جسمانی: خیابان ولی عصر کوچه شهید میرزایی  1کالس تربیت بدنی، ورزش

 ).نمایید مراجعه دفتر مسئول به خود حضور ثبت شرکت نمایید، جهت

  16بانوان: روزهای زوج ساعت 

 19:30آقایان روزهای زوج ساعت 

 هادی امام مسجد جنب - ثاراله شهرک - شاهد بزرگراه - اقتصادی ویؤه منطقه میدان سیرجان -  20 ساعت زوج های روز - نژاد ایران اقای:  سیرجان*

 .ددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می گر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 97بهمن ورودی –کاردانی فنی مکانیک خودرو 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      

 یکشنبه      

کارگاه  –کاربرد فناوری اطالعات 
 کامپیوتر

 –اخالق اسالمی  8ک –فارسی 
 8ک

  
 

 دوشنبه

 سه شنبه     1ک –مبانی کنترل کیفیت  

 چهارشنبه      

تکنولوزی شاسی و فرمان و تعلیق و 

 1ک –کارگاه 

تکنولوزی ترمز و کنترل دینامیک 

 1ک –و کارگاه 

و  کارگاه هیدرولیک

کارگاه  – پنوماتیک
 کامپیوتر

هیدرولیک و 

 3ک –پنوماتیک 
 –مقاومت مصالح 

 2ک

 پنج شنبه 

 جمعه      

جلسه در روزهای دلخواه  14)مجموعه تن و روان آقای نبی زاده  – 12و آمادگی جسمانی: خیابان ولی عصر کوچه شهید میرزایی  1کالس تربیت بدنی، ورزش

 ).نمایید مراجعه دفتر مسئول به خود حضور ثبت شرکت نمایید، جهت

  16بانوان: روزهای زوج ساعت 

 19:30آقایان روزهای زوج ساعت 

 هادی امام مسجد جنب - ثاراله شهرک - شاهد بزرگراه - اقتصادی ویؤه منطقه میدان سیرجان -  20 ساعت زوج های روز - نژاد ایران اقای:  جانسیر*

 .ددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می گر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 98مهر ورودی –کاردانی فنی مکانیک خودرو 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      

 یکشنبه      

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 

 کارگاه کامپیوتر –
 –اخالق اسالمی  2ک –اصول سرپرستی 

 8ک

  
 

 دوشنبه

 سه شنبه     1ک –مبانی کنترل کیفیت  

 چهارشنبه      

تکنولوژی دستگاههای الکتریکی و 

 2ک –تهویع مطبوع 

 –مکانیک سیاالت  2ک –ترمودینامیک 
 2ک

کارگاه سامانه مدیریت 

 کارگاه مکانیک –موتور 
 –سامانه مدیریت موتور 

 2ک
 پنج شنبه 4ک –استاتیک 

 جمعه      

 کالس آزمایشگاه فیزیک در کانال مجازی مرکز اطالع رسانی می گردد.

 

جلسه در روزهای دلخواه  14)مجموعه تن و روان آقای نبی زاده  – 12و آمادگی جسمانی: خیابان ولی عصر کوچه شهید میرزایی  1کالس تربیت بدنی، ورزش

 ).نمایید مراجعه دفتر مسئول به خود حضور ثبت شرکت نمایید، جهت

  16بانوان: روزهای زوج ساعت 

 19:30آقایان روزهای زوج ساعت 

 هادی امام مسجد جنب - ثاراله شهرک - شاهد بزرگراه - اقتصادی ویؤه منطقه میدان سیرجان -  20 ساعت زوج های روز - نژاد ایران اقای:  سیرجان*

 .گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می گردد برنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 98بهمن ورودی –کاردانی فنی مکانیک خودرو 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      

 یکشنبه      

    8ک –فارسی  
 

 دوشنبه

 سه شنبه     2ک –فیزیک پیش  2ک –فیزیک عمومی 

 چهارشنبه      

 ک –شیمی عمومی  4ک –ریاضی پیش  4ک –ریاضی عمومی  4ک –مبانی الکترونیک خودرو 
8 

زبان عمومی  ساعت 

 6ک – 12الی 9:30
 پنج شنبه 3ک –کاربینی 

کارگاه مبانی الکترونیک      

 کارگاه مکانیک –خودرو 

 جمعه

جلسه در روزهای دلخواه  14)مجموعه تن و روان آقای نبی زاده  – 12و آمادگی جسمانی: خیابان ولی عصر کوچه شهید میرزایی  1کالس تربیت بدنی، ورزش

 ).نمایید مراجعه دفتر مسئول به خود حضور ثبت شرکت نمایید، جهت

  16بانوان: روزهای زوج ساعت 

 19:30روزهای زوج ساعت آقایان 

 هادی امام مسجد جنب - ثاراله شهرک - شاهد بزرگراه - اقتصادی ویؤه منطقه میدان سیرجان -  20 ساعت زوج های روز - نژاد ایران اقای:  سیرجان*

 .تلگرامی مرکز اعالم می گرددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 97بهمن ورودی –مکانیک خودرو  مهندسی

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      

 –و کارگاه تکنولوژی پیشرفته خودرو 
 2ک

 یکشنبه     

     
 

 دوشنبه

مدیریت کسب و کار و بهره وری  

 4ک –
 سه شنبه    

 چهارشنبه      

آشنایی با موتورهای  9ک –روشهای تولید و کارگاه  9ک –تحلیل و هزینه و منفعت 

 3ک –احتراق داخلی 

دینامیک و ارتعاشات 

 3ک –در خودرو 

 2ک محاسبات عددی
 یک هفته در میان

 2ک –محاسبات عددی 
 یک هفته در میان

 شنبهپنج 

 جمعه      

جلسه در روزهای دلخواه  14)مجموعه تن و روان آقای نبی زاده  – 12و آمادگی جسمانی: خیابان ولی عصر کوچه شهید میرزایی  1کالس تربیت بدنی، ورزش

 ).نمایید مراجعه دفتر مسئول به خود حضور ثبت شرکت نمایید، جهت

  16بانوان: روزهای زوج ساعت 

 19:30زوج ساعت آقایان روزهای 

 هادی امام مسجد جنب - ثاراله شهرک - شاهد بزرگراه - اقتصادی ویؤه منطقه میدان سیرجان -  20 ساعت زوج های روز - نژاد ایران اقای:  سیرجان*

 .مرکز اعالم می گردد برنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 98بهمن ورودی – کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      

قوانین و آئین نامه های  1ک –فیزیک پیش  1ک –فیزیک کاربردی 

 1ک –ایمنی کار 

 یکشنبه   

 –اندیشه اسالمی  1ک –ریاضی پیش  1ک –ریاضیات  
 1ک

 
 

 دوشنبه

 سه شنبه      

 چهارشنبه      

 – 8ک –زبان خارجی  4ک  –شیمی    
 11الی 8ساعت 

 8ساعت -8ک –زبان خارجی
 11الی

 پنج شنبه

 جمعه      

جلسه در روزهای دلخواه  14)مجموعه تن و روان آقای نبی زاده  – 12و آمادگی جسمانی: خیابان ولی عصر کوچه شهید میرزایی  1کالس تربیت بدنی، ورزش

 (. .نمایید مراجعه دفتر مسئول به خود حضور ثبت شرکت نمایید، جهت

  16بانوان: روزهای زوج ساعت 

 19:30آقایان روزهای زوج ساعت 

 هادی امام مسجد جنب - ثاراله شهرک - شاهد بزرگراه - اقتصادی ویؤه منطقه میدان سیرجان -  20 ساعت زوج های روز - نژاد ایران اقای:  یرجانس*

 .گرددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 98مهرورودی  - ایمنی کار و حفاظت فنیکاردانی فنی 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      

قوانین و آئین نامه ایمنی کار  6ک –روش های تولید صنعتی  6ک –روانشناسی کار 

 6ک –

 یکشنبه   

کارگاه  –کاربرد فناوری اطالعات  
 کامپیوتر

روش های شناسایی عوامل 

 7ک –زیان آور 

 – 1اندیشه اسالمی 
 8ک

 
 

 دوشنبه

 سه شنبه     9ک –آمار و احتماالت کاربردی  

 چهارشنبه      

عوامل زیان آور محیط و   

 7ک –اندازه گیری آنها 
 –مبانی ایمنی کار 

 7ک
 7ک –زبان تخصصی 

 13الی 11اعت س -
 - 8ک–زبان عمومی  

  11الی 8ساعت 

 پنج شنبه

 جمعه      

جلسه در روزهای دلخواه  14)مجموعه تن و روان آقای نبی زاده  – 12و آمادگی جسمانی: خیابان ولی عصر کوچه شهید میرزایی  1کالس تربیت بدنی، ورزش

 ).نمایید مراجعه دفتر مسئول به خود حضور ثبت شرکت نمایید، جهت

  16بانوان: روزهای زوج ساعت 

 19:30آقایان روزهای زوج ساعت 

 هادی امام مسجد جنب - ثاراله شهرک - شاهد بزرگراه - اقتصادی ویؤه منطقه میدان سیرجان -  20 ساعت زوج های روز - نژاد ایران اقای:  سیرجان*

 .گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می گردد برنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 97بهمن ورودی  - ایمنی کار و حفاظت فنیکاردانی فنی 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      

 یکشنبه      

مهندسی فاکتورهای 

 6ک –انسانی 
 روش های شناسایی عوامل 6ک –وسایل حفاظت فردی 

 7ک –زیان آور 

  
 

 دوشنبه

ایمنی تاسیسات 

 6ک –الکتریکی 
 سه شنبه    1ک –ایمنی ماشین آالت  7ک –دانش خانواده و جمعیت

 چهارشنبه      

مدیریت ایمنی و بهداشت     

 5ک –محیط کار 

روش های ایمنی آتش سوزی 

 5ک –

 پنج شنبه

 جمعه      

جلسه در روزهای دلخواه  14)مجموعه تن و روان آقای نبی زاده  – 12و آمادگی جسمانی: خیابان ولی عصر کوچه شهید میرزایی  1کالس تربیت بدنی، ورزش

 ).نمایید مراجعه دفتر مسئول به خود حضور ثبت شرکت نمایید، جهت

  16بانوان: روزهای زوج ساعت 

 19:30آقایان روزهای زوج ساعت 

 هادی امام مسجد جنب - ثاراله شهرک - شاهد بزرگراه - اقتصادی ویؤه منطقه میدان سیرجان -  20 ساعت زوج های روز - نژاد ایران اقای:  سیرجان*

 .از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می گرددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 97مهر ورودی  - ایمنی کار و حفاظت فنیکاردانی فنی 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      

 یکشنبه      

     
 

 دوشنبه

 –ایمنی سازی و محیط کار 
 1ک

 –دانش خانواده و جمعیت 
 7ک

 سه شنبه    

 چهارشنبه      

ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات   

  6ک –

 کارگاه ایمنی و حفاظت فنی و 

 پنج شنبه   

 جمعه      

جلسه در روزهای دلخواه  14)مجموعه تن و روان آقای نبی زاده  – 12و آمادگی جسمانی: خیابان ولی عصر کوچه شهید میرزایی  1کالس تربیت بدنی، ورزش

 ).نمایید مراجعه دفتر مسئول به خود حضور ثبت شرکت نمایید، جهت

  16بانوان: روزهای زوج ساعت 

 19:30آقایان روزهای زوج ساعت 

 هادی امام مسجد جنب - ثاراله شهرک - شاهد بزرگراه - اقتصادی ویؤه منطقه میدان سیرجان -  20 ساعت زوج های روز - نژاد ایران اقای:  سیرجان*

 .گرددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 98مهر ورودی  - کارشناسی ایمنی، سالمت و محیط زیست صنایع 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      

 7ک –روانشناسی کار 
 یک هفته در میان 

 7ک –روانشناسی کار 
 یک هفته در میان

 یکشنبه    

     
 

 دوشنبه

مهارتهای مسئله یابی و 

 4ک –تصمیم گیری 
 –عوامل انسانی در محیط کار 

 8ک
تفسیر موضوعی  8ک –فیزیک کاربردی 

 8ک –قرآن 
 سه شنبه  

 چهارشنبه      

ایمنی مواد  8ک –مدیریت منابع انسانی  8ک –مهندسی ایمنی  

 8ک –شیمیایی 

 پنج شنبه  

 جمعه      

جلسه در روزهای دلخواه  14)مجموعه تن و روان آقای نبی زاده  – 12و آمادگی جسمانی: خیابان ولی عصر کوچه شهید میرزایی  1کالس تربیت بدنی، ورزش

 ).نمایید مراجعه دفتر مسئول به خود حضور ثبت شرکت نمایید، جهت

  16بانوان: روزهای زوج ساعت 

 19:30آقایان روزهای زوج ساعت 

 هادی امام مسجد جنب - ثاراله شهرک - شاهد بزرگراه - اقتصادی هژوی منطقه میدان سیرجان -  20 ساعت زوج های روز - نژاد ایران اقای:  سیرجان*

 .گرددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 98بهمن ورودی  - کارشناسی ایمنی، سالمت و محیط زیست صنایع 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      

 –ریاضیات کاربردی 
 4ک

 –کاربرد کامپیوتر در سالمت 
 کارگاه کامپیوتر

 یکشنبه    7ک –کلیات بهداشت محیط 

     
 

 دوشنبه

 سه شنبه    6ک – 2اندیشه اسالمی  10ک –مدیریت بحران  10ک –آمار حیاتی 

 چهارشنبه      

مؤلفه های بازرسی 

 7ک –ریسک 

کارکردهای زیست محیطی صنعتی 

 7ک –

 پنج شنبه 6ک –زبان تخصصی  ک – شیمی تجزیه  

 جمعه      

جلسه در روزهای دلخواه  14)مجموعه تن و روان آقای نبی زاده  – 12و آمادگی جسمانی: خیابان ولی عصر کوچه شهید میرزایی  1کالس تربیت بدنی، ورزش

 ).نمایید مراجعه دفتر مسئول به خود حضور ثبت شرکت نمایید، جهت

  16بانوان: روزهای زوج ساعت 

 19:30آقایان روزهای زوج ساعت 

 هادی امام مسجد جنب - ثاراله شهرک - شاهد بزرگراه - اقتصادی ویؤه منطقه میدان سیرجان -  20 ساعت زوج های روز - نژاد ایران اقای:  سیرجان*

 کاربینی: برگزاری کالس های کاربینی متعاقباً اعالم می گردد.

 
 .از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می گرددرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 97مهر ورودی  -کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات امداد و نجات  

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      

 یکشنبه      

      
 

 دوشنبه

مدیریت آموزش های 

 7ک –امدادی 

برنامه ریزی شهری و نقش آن در کاهش 

 7ک –سوانح 
 – 2اندیشه اسالمی 

 6ک

 –تفسیر موضوعی قرآن 
 8ک

 سه شنبه  

 چهارشنبه      

 پنج شنبه      

 جمعه      

جلسه در روزهای دلخواه  14)مجموعه تن و روان آقای نبی زاده  – 12و آمادگی جسمانی: خیابان ولی عصر کوچه شهید میرزایی  1کالس تربیت بدنی، ورزش

 ).نمایید مراجعه دفتر مسئول به خود حضور ثبت شرکت نمایید، جهت

  16بانوان: روزهای زوج ساعت 

 19:30آقایان روزهای زوج ساعت 

 هادی امام مسجد جنب - ثاراله شهرک - شاهد بزرگراه - اقتصادی ویؤه منطقه میدان سیرجان -  20 ساعت زوج های روز - نژاد ایران اقای:  سیرجان*

 .گرددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 97ورودی مهر  -مربیگری آمادگی جسمانی    –کارشناسی حرفه ای تربیت بدنی 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 15ایروبیک پیشرفته ساعت  
  16:30الی

 باشگاه موج ورزشی 

 شنبه    

ک  –روانشناسی کار *
7 

 یکشنبه     

     
 

 دوشنبه

 سه شنبه     4ک –مدیریت کسب و کار * 

 چهارشنبه      

  -مکمل های ورزشی و دوپینگ 
 3 ک

آمادگی جسمانی رشته های  5ک –استعداد یابی ورزشی 
سرعتی / آمادگی جسمانی 

 5ک –تخصصی 

 پنج شنبه  

 جمعه      

 متعاقبا اعالم می گردد.کالس دو میدانی 

  42آدرس باشگاه موج ورزشی: بلوار معلم جنب کانون امام کوچه غیاثی 

 .ددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می گر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99دوم  برنامه کالسی نیمسال

 98مهر ورودی  - مربیگری پایه آمادگی جسمانی  –کاردانی حرفه ای تربیت بدنی 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

حرکات ورزشی اصالحی و    
 -آزمون های پیکرسنجی 

 1ک

 شنبه  

 یکشنبه      

قوانین و مقررات آمادگی  8ک –اخالق اسالمی  2ک –اصول سرپرستی  2ک –کارآفرینی 

 2ک –جسمانی و ایروبیک 

 
 

 دوشنبه

 سه شنبه     5ک –کمک های اولیه پزشکی  

اصول و مبانی ایروبیک و استپ  

 16:30الی  15ساعت  –
 باشگاه موج ورزشی 

 

 چهارشنبه    

مراحل آموزش ایروبیک و استپ    6ک –فیزیو لوژی ورزشی  
تندرستی و مراحل آموزش آمادگی 

 جسمانی تندرستی 
 12:30الی  9ساعت 

 پنج شنبه 

 جمعه      

 42 غیاثی کوچه امام کانون جنب معلم بلوار: ورزشی موج باشگاه آدرس

 .در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می گرددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  98-99-دوم برنامه کالسی نیمسال

 98ورودی بهمن - 21-مربیگری پایه کانگ فو توآ -کاردانی  حرفه ای تربیت بدنی 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه       10ک -فارسی 

 یکشنبه      

     
 

 دوشنبه

 سه شنبه      

 چهارشنبه      11ک -آناتومی انسانی 

گی جسمانی مبانی آماد  10ک -بیوشیمی  12ک -حقوق ورزشی  10ک -اخالق اسالمی 
  10ک -

 پنج شنبه 10ک -فیزیک حرکت 

تاریخچه قوانین و   10ک -آناتومی انسانی  

مقررات کانگ فو 

 15ک - 21توآ

 جمعه  10ک -آمار مقدماتی   

 .ددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می گر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99-دوم برنامه کالسی نیمسال

 98ورودی مهر - 21-توآمربیگری پایه کانگ فو  -کاردانی  حرفه ای تربیت بدنی 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      7ک -زبان خارجی عمومی 

 یکشنبه      

     11ک -فیزیولوژی انسانی 
 

 دوشنبه

 سه شنبه      

 چهارشنبه      

 -حرکت های پایه کانگ فو 
 1ک

 پنج شنبه سنجش و اندازه گیری     11ک -فیزیولوژی ورزشی 

تاریخچه قوانین و  11ک -اندیشه اسالمی  11ک -اخالق حرفه ای 

 10ک -مقررات 

خط  -مرحله فنی آناتوآ   11ک -یادگیری حرکتی 

 11ک -یک

 جمعه

 .کانال تلگرامی مرکز اعالم می گرددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99-دوم برنامه کالسی نیمسال

 97ورودی بهمن - 21-مربیگری پایه کانگ فو توآ -کاردانی  حرفه ای تربیت بدنی 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه      

 یکشنبه      

     
 

 دوشنبه

 -حرکت های هنری کانگ فوتوآ 11ک -کارآفرینی 

 11ک

 سه شنبه    

 چهارشنبه      

 2مرحله فنی آتادو ) خط 
 15ک -21کانگ فو توآ 

روش های آسیب  10ک -زبان تخصصی 
 -شناسی ورزشی 

 12ک

 پنج شنبه   

اصول تغذیه ورزشی  11ک -اندیشه اسالمی  11ک -اخالق حرفه ای 

 11ک -

بهداشت ورزشی و کمک   9ک -حرکت رشد و تکامل 

 12ک -های اولیه

 جمعه

 .ددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می گر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98-99-دوم برنامه کالسی نیمسال

 ترم آخر - 21-مربیگری پایه کانگ فو توآ -کاردانی  حرفه ای تربیت بدنی 

 ایام هفته 10الی 8 12الی 10 14الی 12 16الی 14 18الی  16 20الی 18

 شنبه     15ک -اصول مبارزه راهبردی  

 یکشنبه      

     
 

 دوشنبه

 سه شنبه      

 چهارشنبه      

مرحله فنی مایانه   
 9ک -( 3آناتوآ) خط 

 -(4خط مرحله فنی سوتو )  

 15ک

 پنج شنبه

اصول مربیگری و علم تمرین 

 10ک -

-اصول مربیگری کانگ فو توآ 

 9ک

 جمعه    

 .ددبرنامه جبرانی کالس هایی که در تعطیالت رسمی قرار می گیرند متعاقبا از طریق اساتید در کالس ها  یا کانال تلگرامی مرکز اعالم می گر

 

 

 


