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توجه:  لیست فوق صرفاً جهت اطالع دانشجویان بوده و حسب ضرورت، موسسه بر اساس مصوبات جدید رأساً نسبت به تغییر آن اقدام خواهد نمود.                       گروه علوم انسانی و اجتماعی وسسه

بسمه تعالی
موسسه آموزش عالی هدف

ترم بندي پیشنهادي دروس کاردانی پیوسته تربیت بدنی
*ترم دوم**ترم اول*


