
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۱۱ - رفتارحركتي-رشدحركتي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۵۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٢١٢١٥٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١رشدوتكامل حركتی٣١٢١٥٠١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١یادگیرى حركتی٤١٢١٥٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١شنا١-عملی٥١٢١٥٠٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١روش و طرح هاى تحقیق در علوم رفتارحركتی٦١٢١٥٣٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢كنترل حركتی٧١٢١٥٣٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢روش هاى آمارى٨١٢١٥٣٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١رشد جسمانی٩١٢١٥٣٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢مبانی عملكرد انسان١٠١٢١٥٣٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢ارزیابی رشد حركتی١١١٢١٥٣٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١تربیت بدنی رشدى١٢١٢١٥٣٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢رشد حركتی در طول عمر١٣١٢١٥٣٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٤١٢١٥٣٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١رایانه پیشرفته١٥١٢١٥٣٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣عوامل موثر بر رشد حركتی١٦١٢١٥٣٦٩

تشریحی٣سمینار رشد حركتی١٧١٢١٥٣٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اختلالات رشد و یادگیرى حركتی١٨١٢١٥٣٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣روانشناسی ورزشی١٩١٢١٥٣٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤...اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش (آموزش٢٠١٢١٥٣٧٤

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١٥٣٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤روانشناسی رشد (آموزش محور)٢٢١٢١٥٣٧٦

تشریحی٣آزمایشگاه رفتارحركتی٢٣١٢١٥٤٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۱ - رفتارحركتي-رشدحركتي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۵۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٢١٢١٥٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١رشدوتكامل حركتی٣١٢١٥٠١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١یادگیرى حركتی٤١٢١٥٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١شنا١-عملی٥١٢١٥٠٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١روش و طرح هاى تحقیق در علوم رفتارحركتی٦١٢١٥٣٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢كنترل حركتی٧١٢١٥٣٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢روش هاى آمارى٨١٢١٥٣٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١رشد جسمانی٩١٢١٥٣٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢مبانی عملكرد انسان١٠١٢١٥٣٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢ارزیابی رشد حركتی١١١٢١٥٣٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١تربیت بدنی رشدى١٢١٢١٥٣٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢رشد حركتی در طول عمر١٣١٢١٥٣٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٤١٢١٥٣٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١رایانه پیشرفته١٥١٢١٥٣٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣عوامل موثر بر رشد حركتی١٦١٢١٥٣٦٩

تشریحی٣سمینار رشد حركتی١٧١٢١٥٣٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣اختلالات رشد و یادگیرى حركتی١٨١٢١٥٣٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣روانشناسی ورزشی١٩١٢١٥٣٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤...اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش (آموزش٢٠١٢١٥٣٧٤

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١٥٣٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤روانشناسی رشد (آموزش محور)٢٢١٢١٥٣٧٦

تشریحی٣آزمایشگاه رفتارحركتی٢٣١٢١٥٤٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۲۰ - تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۵۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣بیوشیمی٢١١١٤٢٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢تجزیه وتحلیل آمارى٣١١١٧١٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١سنجش واندازه گیرى درتربیت بدنی٤١٢١١١١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٥١٢١٢٢١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٦١٢١٥٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فیزیولوژى انسانی٧١٢١٥٠٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دوومیدانی ١-عملی٨١٢١٥٠١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١فیزیولوژى ورزشی ٩١٢١٥٠١٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١مدیریت وطرزاجراى مسابقات١٠١٢١٥٠٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١یادگیرى حركتی١١١٢١٥٠٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١رشدوتكامل حركتی١٢١٢١٥٠٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢اصول وفلسفه تربیت بدنی١٣١٢١٥٠٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢بیومكانیك ورزشی١٤١٢١٥٠٦٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣فیزیولوژى انسانی١٥١٢١٥٠٦٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢مدیریت وبرنامه ریزى درتربیت بدنی١٦١٢١٥٠٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢روش تحقیق درتربیت بدنی١٧١٢١٥٠٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣حركات اصلاحی ودرمانی١٨١٢١٥٠٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣بیومكانیك عضلات١٩١٢١٥٠٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣فیزیولوژى ورزشی٢٠١٢١٥٠٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣سمینار٢١١٢١٥٠٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢آناتومی انسانی٢٢١٢١٥١٦٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤...پژوهشگرى و تحقیق در تربیت بدنی( آموزش٢٣١٢١٥١٩٣

تشریحی٤...پایگاههاى اطلاعات علوم ورزشی( آموزش م٢٤١٢١٥١٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤...تجزیه و تحلیل آمارى و كاربرد آن در پژوه٢٥١٢١٥١٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٤...روشهاى آمارى و تحقیق پیشرفته در پژوهش٢٦١٢١٥١٩٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٢٧١٢١٥١٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٨١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۲۲ - مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي در ورزش

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۵۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت تاسیسات ورزشی٢١٢١٥٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اصول و مبانی مدیریت٣١٢١٥٢٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٤١٢١٥٢١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دو و میدانی ٥١٢١٥٢٢٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢روش تحقیق در مدیریت ورزشی٦١٢١٥٢٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش٧١٢١٥٣٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١اصول و مبانی بازاریابی ورزشی٨١٢١٥٣٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١...تحلیل آمارى و كاربرد نرم افزارهاى آمارى ٩١٢١٥٣٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٠١٢١٥٣٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١نظریه هاى سازمان و مدیریت١١١٢١٥٣٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣مدیریت بازاریابی جهانی١٢١٢١٥٣٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢برنامه ریزى استراتژیك در بازاریابی ورزشی١٣١٢١٥٣٣٧

تشریحی٢كارورزى در بازاریابی ورزشی١٤١٢١٥٣٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كاربرد رایانه در ورزش١٥١٢١٥٣٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣سمینار در بازاریابی ورزشی١٦١٢١٥٣٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣...مدیریت نشان (برند) و بلیط فروشی در سازم١٧١٢١٥٣٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣نقش حمایت كنندگان و شركا در بازاریابی١٨١٢١٥٣٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...مدیریت بازاریابی در سازمان هاى ورزشی ا١٩١٢١٥٣٩٩

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٠١٢١٥٤٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤مدیریت رفتارسازمانی (آموزش محور)٢١١٢١٥٤٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤...اصول،مبانی و فلسفه تربیت بدنی (آموزش ٢٢١٢١٥٤٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مدیریت سازمانهاى ورزشی٢٣١٢١٥٤٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۲ - مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي در ورزش

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۶۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت تاسیسات ورزشی٢١٢١٥٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اصول و مبانی مدیریت٣١٢١٥٢٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٤١٢١٥٢١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دو و میدانی ٥١٢١٥٢٢٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢روش تحقیق در مدیریت ورزشی٦١٢١٥٢٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش٧١٢١٥٣٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١اصول و مبانی بازاریابی ورزشی٨١٢١٥٣٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١...تحلیل آمارى و كاربرد نرم افزارهاى آمارى ٩١٢١٥٣٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٠١٢١٥٣٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١نظریه هاى سازمان و مدیریت١١١٢١٥٣٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣مدیریت بازاریابی جهانی١٢١٢١٥٣٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢برنامه ریزى استراتژیك در بازاریابی ورزشی١٣١٢١٥٣٣٧

تشریحی٢كارورزى در بازاریابی ورزشی١٤١٢١٥٣٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كاربرد رایانه در ورزش١٥١٢١٥٣٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣سمینار در بازاریابی ورزشی١٦١٢١٥٣٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣...مدیریت نشان (برند) و بلیط فروشی در سازم١٧١٢١٥٣٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣نقش حمایت كنندگان و شركا در بازاریابی١٨١٢١٥٣٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...مدیریت بازاریابی در سازمان هاى ورزشی ا١٩١٢١٥٣٩٩

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٠١٢١٥٤٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤مدیریت رفتارسازمانی (آموزش محور)٢١١٢١٥٤٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤...اصول،مبانی و فلسفه تربیت بدنی (آموزش ٢٢١٢١٥٤٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مدیریت سازمانهاى ورزشی٢٣١٢١٥٤٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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صفحه : ۱۶۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت تاسیسات ورزشی٢١٢١٥٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اصول و مبانی مدیریت٣١٢١٥٢٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٤١٢١٥٢١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دو و میدانی ٥١٢١٥٢٢٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢روش تحقیق در مدیریت ورزشی٦١٢١٥٢٩٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١...مدیریت طراحی و نگهدارى اماكن و تجهیزا٧١٢١٥٣١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت رفتارسازمانی٨١٢١٥٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١...تحلیل آمارى و كاربرد نرم افزارهاى آمارى ٩١٢١٥٣٣٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش١٠١٢١٥٣٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مدیریت ایمنی در اماكن ورزشی١١١٢١٥٣٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٢١٢١٥٣٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢...مدیریت توسعه،تجهیز و نگهدارى اردوگاهها١٣١٢١٥٣٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نظریه هاى سازمان و مدیریت١٤١٢١٥٣٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كاربرد رایانه در ورزش١٥١٢١٥٣٥٤

تشریحی٤...آشنایی با مجموعه ها و استادیوم هاى بزر١٦١٢١٥٣٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣سمینار در مدیریت اماكن و تاسیسات ورزشی١٧١٢١٥٣٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣مدیریت امنیت در اماكن ورزشی١٨١٢١٥٣٨٤

تشریحی٣...آشنایی با استانداردهاى وسایل و تجهیزات١٩١٢١٥٣٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣...مدیریت نظارت و ارزیابی اماكن و تاسیسات٢٠١٢١٥٣٨٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١٥٣٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤...برنامه ریزى تاسیسات و اماكن و تجهیزات ٢٢١٢١٥٣٨٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مدیریت سازمانهاى ورزشی٢٣١٢١٥٤٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت تاسیسات ورزشی٢١٢١٥٠٥٣
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١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١...مدیریت طراحی و نگهدارى اماكن و تجهیزا٧١٢١٥٣١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مدیریت رفتارسازمانی٨١٢١٥٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١...تحلیل آمارى و كاربرد نرم افزارهاى آمارى ٩١٢١٥٣٣٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش١٠١٢١٥٣٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مدیریت ایمنی در اماكن ورزشی١١١٢١٥٣٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٢١٢١٥٣٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢...مدیریت توسعه،تجهیز و نگهدارى اردوگاهها١٣١٢١٥٣٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نظریه هاى سازمان و مدیریت١٤١٢١٥٣٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كاربرد رایانه در ورزش١٥١٢١٥٣٥٤

تشریحی٤...آشنایی با مجموعه ها و استادیوم هاى بزر١٦١٢١٥٣٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣سمینار در مدیریت اماكن و تاسیسات ورزشی١٧١٢١٥٣٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣مدیریت امنیت در اماكن ورزشی١٨١٢١٥٣٨٤

تشریحی٣...آشنایی با استانداردهاى وسایل و تجهیزات١٩١٢١٥٣٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣...مدیریت نظارت و ارزیابی اماكن و تاسیسات٢٠١٢١٥٣٨٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١٥٣٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤...برنامه ریزى تاسیسات و اماكن و تجهیزات ٢٢١٢١٥٣٨٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مدیریت سازمانهاى ورزشی٢٣١٢١٥٤٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۲۴ - مديريت ورزشي-مديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۶۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت تاسیسات ورزشی٢١٢١٥٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اصول و مبانی مدیریت٣١٢١٥٢٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٤١٢١٥٢١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دو و میدانی ٥١٢١٥٢٢٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢روش تحقیق در مدیریت ورزشی٦١٢١٥٢٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١اوقات فراغت و محیط زیست٧١٢١٥٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نظریه هاى سازمان و مدیریت٨١٢١٥٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١...تحلیل آمارى و كاربرد نرم افزارهاى آمارى ٩١٢١٥٣٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٠١٢١٥٣٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه ها و مبانی اوقات فراغت١١١٢١٥٣٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مدیریت پارك ها و اماكن تفریحی١٢١٢١٥٣٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت١٣١٢١٥٣٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢...مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش١٤١٢١٥٣٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كاربرد رایانه در ورزش١٥١٢١٥٣٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣گردشگرى ورزشی١٦١٢١٥٣٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣جامعه شناسی اوقات فراغت١٧١٢١٥٣٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣..مدیریت اردوها و رویدادهاى همگانی و تفری١٨١٢١٥٣٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣مدیریت اوقات فراغت و ورزش هاى تفریحی١٩١٢١٥٣٩٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٠١٢١٥٣٩٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٤...مدیریت مالی و ادارى در ورزش (آموزش مح٢١١٢١٥٣٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤...مدیریت اماكن تفریحی و فراغتی (آموزش م٢٢١٢١٥٣٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مدیریت سازمانهاى ورزشی٢٣١٢١٥٤٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۶۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت تاسیسات ورزشی٢١٢١٥٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اصول و مبانی مدیریت٣١٢١٥٢٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٤١٢١٥٢١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دو و میدانی ٥١٢١٥٢٢٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢روش تحقیق در مدیریت ورزشی٦١٢١٥٢٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١اوقات فراغت و محیط زیست٧١٢١٥٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نظریه هاى سازمان و مدیریت٨١٢١٥٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١...تحلیل آمارى و كاربرد نرم افزارهاى آمارى ٩١٢١٥٣٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٠١٢١٥٣٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١نظریه ها و مبانی اوقات فراغت١١١٢١٥٣٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مدیریت پارك ها و اماكن تفریحی١٢١٢١٥٣٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت١٣١٢١٥٣٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢...مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش١٤١٢١٥٣٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كاربرد رایانه در ورزش١٥١٢١٥٣٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣گردشگرى ورزشی١٦١٢١٥٣٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣جامعه شناسی اوقات فراغت١٧١٢١٥٣٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣..مدیریت اردوها و رویدادهاى همگانی و تفری١٨١٢١٥٣٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣مدیریت اوقات فراغت و ورزش هاى تفریحی١٩١٢١٥٣٩٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٠١٢١٥٣٩٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٤...مدیریت مالی و ادارى در ورزش (آموزش مح٢١١٢١٥٣٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤...مدیریت اماكن تفریحی و فراغتی (آموزش م٢٢١٢١٥٣٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مدیریت سازمانهاى ورزشی٢٣١٢١٥٤٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت تاسیسات ورزشی٢١٢١٥٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اصول و مبانی مدیریت٣١٢١٥٢٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٤١٢١٥٢١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دو و میدانی ٥١٢١٥٢٢٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مدیریت بازاریابی در ورزش٦١٢١٥٢٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١مدیریت مالی و ادارى در ورزش٧١٢١٥٢٩٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢روش تحقیق در مدیریت ورزشی٨١٢١٥٢٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣مدیریت رفتارسازمانی٩١٢١٥٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١...تحلیل آمارى و كاربرد نرم افزارهاى آمارى ١٠١٢١٥٣٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١١١٢١٥٣٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نظریه هاى سازمان و مدیریت١٢١٢١٥٣٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١یادگیرى سازمانی و مدیریت دانش در ورزش١٣١٢١٥٣٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢مدیریت عملكرد در سازمان هاى ورزشی١٤١٢١٥٣٤٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢برنامه ریزى استراتژیك١٥١٢١٥٣٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كاربرد رایانه در ورزش١٦١٢١٥٣٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣سمینار در مدیریت استراتژیك ورزش١٧١٢١٥٤٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣نظارت و ارزشیابی در سازمان هاى ورزشی١٨١٢١٥٤٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣كاربرد مدیریت كیفیت در ورزش١٩١٢١٥٤٠٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٠١٢١٥٤٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤...مدیریت منابع انسانی در ورزش (آموزش مح٢١١٢١٥٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤...مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورز٢٢١٢١٥٤٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مدیریت سازمانهاى ورزشی٢٣١٢١٥٤٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۵ - مديريت ورزشي-مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۶۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت تاسیسات ورزشی٢١٢١٥٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اصول و مبانی مدیریت٣١٢١٥٢٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٤١٢١٥٢١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دو و میدانی ٥١٢١٥٢٢٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مدیریت بازاریابی در ورزش٦١٢١٥٢٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١مدیریت مالی و ادارى در ورزش٧١٢١٥٢٩٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢روش تحقیق در مدیریت ورزشی٨١٢١٥٢٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣مدیریت رفتارسازمانی٩١٢١٥٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١...تحلیل آمارى و كاربرد نرم افزارهاى آمارى ١٠١٢١٥٣٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١١١٢١٥٣٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نظریه هاى سازمان و مدیریت١٢١٢١٥٣٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١یادگیرى سازمانی و مدیریت دانش در ورزش١٣١٢١٥٣٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢مدیریت عملكرد در سازمان هاى ورزشی١٤١٢١٥٣٤٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢برنامه ریزى استراتژیك١٥١٢١٥٣٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كاربرد رایانه در ورزش١٦١٢١٥٣٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣سمینار در مدیریت استراتژیك ورزش١٧١٢١٥٤٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣نظارت و ارزشیابی در سازمان هاى ورزشی١٨١٢١٥٤٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣كاربرد مدیریت كیفیت در ورزش١٩١٢١٥٤٠٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٠١٢١٥٤٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤...مدیریت منابع انسانی در ورزش (آموزش مح٢١١٢١٥٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤...مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورز٢٢١٢١٥٤٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مدیریت سازمانهاى ورزشی٢٣١٢١٥٤٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۲۶ - مديريت ورزشي-مديريت رويدادهاي ورزشي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۶۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت تاسیسات ورزشی٢١٢١٥٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اصول و مبانی مدیریت٣١٢١٥٢٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٤١٢١٥٢١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دو و میدانی ٥١٢١٥٢٢٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢روش تحقیق در مدیریت ورزشی٦١٢١٥٢٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١مدیریت راهبردى رویدادهاى بزرگ ورزشی٧١٢١٥٣٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نظریه هاى سازمان و مدیریت٨١٢١٥٣٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣مدیریت رفتارسازمانی٩١٢١٥٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١...تحلیل آمارى و كاربرد نرم افزارهاى آمارى ١٠١٢١٥٣٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١١١٢١٥٣٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١مدیریت مالی و ادارى در ورزش١٢١٢١٥٣٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهاى ورزشی١٣١٢١٥٣٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی١٤١٢١٥٣٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش١٥١٢١٥٣٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كاربرد رایانه در ورزش١٦١٢١٥٣٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣سمینار در مدیریت رویدادهاى ورزشی١٧١٢١٥٣٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣آشنایی با سازمان هاى بین المللی در ورزش١٨١٢١٥٣٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣مدیریت بازاریابی در رویدادهاى ورزشی١٩١٢١٥٣٧٩

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٠١٢١٥٣٨٠

تشریحی٤...آشنایی با مجموعه ها و استادیوم هاى بزر٢١١٢١٥٣٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤...مدیریت منابع انسانی (داوطلبان)( آموزش م٢٢١٢١٥٣٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مدیریت سازمانهاى ورزشی٢٣١٢١٥٤٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۶ - مديريت ورزشي-مديريت رويدادهاي ورزشي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۶۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت تاسیسات ورزشی٢١٢١٥٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اصول و مبانی مدیریت٣١٢١٥٢٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٤١٢١٥٢١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دو و میدانی ٥١٢١٥٢٢٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢روش تحقیق در مدیریت ورزشی٦١٢١٥٢٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١مدیریت راهبردى رویدادهاى بزرگ ورزشی٧١٢١٥٣٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نظریه هاى سازمان و مدیریت٨١٢١٥٣٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣مدیریت رفتارسازمانی٩١٢١٥٣١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١...تحلیل آمارى و كاربرد نرم افزارهاى آمارى ١٠١٢١٥٣٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١١١٢١٥٣٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١مدیریت مالی و ادارى در ورزش١٢١٢١٥٣٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهاى ورزشی١٣١٢١٥٣٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی١٤١٢١٥٣٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش١٥١٢١٥٣٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كاربرد رایانه در ورزش١٦١٢١٥٣٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣سمینار در مدیریت رویدادهاى ورزشی١٧١٢١٥٣٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣آشنایی با سازمان هاى بین المللی در ورزش١٨١٢١٥٣٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣مدیریت بازاریابی در رویدادهاى ورزشی١٩١٢١٥٣٧٩

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٠١٢١٥٣٨٠

تشریحی٤...آشنایی با مجموعه ها و استادیوم هاى بزر٢١١٢١٥٣٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤...مدیریت منابع انسانی (داوطلبان)( آموزش م٢٢١٢١٥٣٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مدیریت سازمانهاى ورزشی٢٣١٢١٥٤٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۲۷ - آسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي-حركات اصالحي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۶۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١حركت شناسی ورزشی٢١٢١٥٠٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دوومیدانی ١-عملی٣١٢١٥٠١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١حركات اصلاحی٤١٢١٥٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١شنا١-عملی٥١٢١٥٠٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢روش تحقیق در علوم ورزشی٦١٢١٥٢٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی٧١٢١٥٢٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢فیزیولوژى پیشرفته دستگاه اعصاب مركزى٨١٢١٥٣٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١حركت شناسی پیشرفته٩١٢١٥٣٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زبان تخصصی١٠١٢١٥٣١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١رایانه پیشرفته١١١٢١٥٣١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١حركات اصلاحی پیشرفته١٢١٢١٥٣١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢امدادگر ورزشی پیشرفته١٣١٢١٥٣١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢آزمایشگاه حركات اصلاحی١٤١٢١٥٣١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢اصول برنامه ریزى تمرینات اصلاحی١٥١٢١٥٣١٧

تشریحی٣پاتوكینزیولوژى دستگاه عصبی-عضلانی١٦١٢١٥٣٦١

تشریحی٣سمینار در حركات اصلاحی١٧١٢١٥٣٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣ارگونومی ورزشی١٨١٢١٥٣٦٣

تشریحی٣كارورزى١٩١٢١٥٣٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣ورزش معلولین پیشرفته٢٠١٢١٥٣٦٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١٥٣٦٦

تشریحی٤...مسا�ل معاصر در حركات اصلاحی( آموزش م٢٢١٢١٥٣٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤ماساژ ورزشی( آموزش محور)٢٣١٢١٥٣٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣بازتوانی پیشرفته آسیب هاى ورزشی٢٤١٢١٥٤٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٥١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۷ - آسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي-حركات اصالحي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۷۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١حركت شناسی ورزشی٢١٢١٥٠٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دوومیدانی ١-عملی٣١٢١٥٠١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١حركات اصلاحی٤١٢١٥٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١شنا١-عملی٥١٢١٥٠٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢روش تحقیق در علوم ورزشی٦١٢١٥٢٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی٧١٢١٥٢٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢فیزیولوژى پیشرفته دستگاه اعصاب مركزى٨١٢١٥٣٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١حركت شناسی پیشرفته٩١٢١٥٣٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زبان تخصصی١٠١٢١٥٣١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١رایانه پیشرفته١١١٢١٥٣١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١حركات اصلاحی پیشرفته١٢١٢١٥٣١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢امدادگر ورزشی پیشرفته١٣١٢١٥٣١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢آزمایشگاه حركات اصلاحی١٤١٢١٥٣١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢اصول برنامه ریزى تمرینات اصلاحی١٥١٢١٥٣١٧

تشریحی٣پاتوكینزیولوژى دستگاه عصبی-عضلانی١٦١٢١٥٣٦١

تشریحی٣سمینار در حركات اصلاحی١٧١٢١٥٣٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣ارگونومی ورزشی١٨١٢١٥٣٦٣

تشریحی٣كارورزى١٩١٢١٥٣٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣ورزش معلولین پیشرفته٢٠١٢١٥٣٦٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١٥٣٦٦

تشریحی٤...مسا�ل معاصر در حركات اصلاحی( آموزش م٢٢١٢١٥٣٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤ماساژ ورزشی( آموزش محور)٢٣١٢١٥٣٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣بازتوانی پیشرفته آسیب هاى ورزشی٢٤١٢١٥٤٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٥١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۲۸ - فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي ورزشي كاربردي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۷۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی--پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٢١٢١٥٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١تغذیه وورزش٣١٢١٥٠٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١فیزیولوژى ورزشی ٤١٢١٥٠١٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١شنا١-عملی٥١٢١٥٠٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١..فیزیولوژى انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزش٦١٢١٥٢٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی٧١٢١٥٢٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢روش تحقیق در علوم ورزشی٨١٢١٥٢٩٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١اصول برنامه ریزى تمرین و فعالیت ورزشی٩١٢١٥٢٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١رایانه پیشرفته١٠١٢١٥٣٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین١١١٢١٥٣٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٢١٢١٥٣٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢تغذیه ورزشی پیشرفته١٣١٢١٥٣٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین١٤١٢١٥٣٢٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢برنامه ریزى پیشرفته ویژه قدرت و استقامت١٥١٢١٥٣٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١موضوعات پیشرفته در فیزیولوژى ورزشی١٦١٢١٥٤٠٩

تشریحی٣...تكنیك هاى آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت١٧١٢١٥٤١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی١٨١٢١٥٤١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣بدنسازى ویژه رشته هاى ورزشی١٩١٢١٥٤١٢

تشریحی٣سمینار پژوهشی-تمرین ورزشی٢٠١٢١٥٤١٣

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١٥٤١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٤...استفاده و سوء استفاده از داروها (آموزش م٢٢١٢١٥٤١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٤...ملاحظات ارتوپدیك و بیومكانیك در تمرین ٢٣١٢١٥٤١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۸ - فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي ورزشي كاربردي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۷۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی--پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٢١٢١٥٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١تغذیه وورزش٣١٢١٥٠٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١فیزیولوژى ورزشی ٤١٢١٥٠١٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١شنا١-عملی٥١٢١٥٠٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١..فیزیولوژى انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزش٦١٢١٥٢٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی٧١٢١٥٢٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢روش تحقیق در علوم ورزشی٨١٢١٥٢٩٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١اصول برنامه ریزى تمرین و فعالیت ورزشی٩١٢١٥٢٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١رایانه پیشرفته١٠١٢١٥٣٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین١١١٢١٥٣٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٢١٢١٥٣٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢تغذیه ورزشی پیشرفته١٣١٢١٥٣٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین١٤١٢١٥٣٢٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢برنامه ریزى پیشرفته ویژه قدرت و استقامت١٥١٢١٥٣٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١موضوعات پیشرفته در فیزیولوژى ورزشی١٦١٢١٥٤٠٩

تشریحی٣...تكنیك هاى آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت١٧١٢١٥٤١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی١٨١٢١٥٤١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣بدنسازى ویژه رشته هاى ورزشی١٩١٢١٥٤١٢

تشریحی٣سمینار پژوهشی-تمرین ورزشی٢٠١٢١٥٤١٣

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١٥٤١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٤...استفاده و سوء استفاده از داروها (آموزش م٢٢١٢١٥٤١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٤...ملاحظات ارتوپدیك و بیومكانیك در تمرین ٢٣١٢١٥٤١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۲۹ - فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي فعاليت بدني وتندرستي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۷۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٢١٢١٥٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١تغذیه وورزش٣١٢١٥٠٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١فیزیولوژى ورزشی ٤١٢١٥٠١٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١شنا١-عملی٥١٢١٥٠٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١..فیزیولوژى انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزش٦١٢١٥٢٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی٧١٢١٥٢٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اپیدمیولوژى فعالیت بدنی و تندرستی٨١٢١٥٢٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢روش تحقیق در علوم ورزشی٩١٢١٥٢٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١..مقدمه اى بر ارزیابی و برنامه ریزى فعالیت١٠١٢١٥٣١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢تغذیه و كنترل وزن ویژه تندرستی١١١٢١٥٣٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢فیزیولوژى فعالیت بدنی و تندرستی١٢١٢١٥٣٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢اصول طراحی و برنامه ریزى فعالیت بدنی١٣١٢١٥٣٢٢

تشریحی٢آزمون،تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی١٤١٢١٥٣٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١رایانه پیشرفته١٥١٢١٥٣٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٦١٢١٥٣٢٦

تشریحی٣سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی١٧١٢١٥٤١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣فیزیولوژى فعالیت بدنی كودكان و نوجوانان١٨١٢١٥٤١٨

تشریحی٣تكنیكهاى میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته١٩١٢١٥٤١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣ابعاد روانی فعالیت بدنی٢٠١٢١٥٤٢٠

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١٥٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٤...استرس محیطی در فیزیولوژى فعالیت بدنی ٢٢١٢١٥٤٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٤...فعالیت بدنی و پیشگیرى از بیماریهاى مزم٢٣١٢١٥٤٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۲۹ - فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي فعاليت بدني وتندرستي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۷۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٢١٢١٥٠٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١تغذیه وورزش٣١٢١٥٠٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١فیزیولوژى ورزشی ٤١٢١٥٠١٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١شنا١-عملی٥١٢١٥٠٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١..فیزیولوژى انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزش٦١٢١٥٢٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی٧١٢١٥٢٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اپیدمیولوژى فعالیت بدنی و تندرستی٨١٢١٥٢٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢روش تحقیق در علوم ورزشی٩١٢١٥٢٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١..مقدمه اى بر ارزیابی و برنامه ریزى فعالیت١٠١٢١٥٣١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢تغذیه و كنترل وزن ویژه تندرستی١١١٢١٥٣٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢فیزیولوژى فعالیت بدنی و تندرستی١٢١٢١٥٣٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢اصول طراحی و برنامه ریزى فعالیت بدنی١٣١٢١٥٣٢٢

تشریحی٢آزمون،تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی١٤١٢١٥٣٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١رایانه پیشرفته١٥١٢١٥٣٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٦١٢١٥٣٢٦

تشریحی٣سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی١٧١٢١٥٤١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣فیزیولوژى فعالیت بدنی كودكان و نوجوانان١٨١٢١٥٤١٨

تشریحی٣تكنیكهاى میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته١٩١٢١٥٤١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣ابعاد روانی فعالیت بدنی٢٠١٢١٥٤٢٠

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١٥٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٤...استرس محیطی در فیزیولوژى فعالیت بدنی ٢٢١٢١٥٤٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٤...فعالیت بدنی و پیشگیرى از بیماریهاى مزم٢٣١٢١٥٤٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۳۵ - تربيت بدني وعلوم ورزشي گرايش عمومي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۷۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣بیوشیمی٢١١١٤٢٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢تجزیه وتحلیل آمارى٣١١١٧١٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی٤١٢١٢٢١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٥١٢١٥٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فیزیولوژى انسانی٦١٢١٥٠٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١تغذیه وورزش٧١٢١٥٠٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١والیبال ١_عملی٨١٢١٥٠٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١حركت شناسی ورزشی٩١٢١٥٠٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دوومیدانی ١-عملی١٠١٢١٥٠١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١حركات اصلاحی١١١٢١٥٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١رشدوتكامل حركتی١٢١٢١٥٠١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١فیزیولوژى ورزشی ١٣١٢١٥٠١٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١یادگیرى حركتی١٤١٢١٥٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١هندبال ١-عملی١٥١٢١٥٠١٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١اصول ومبانی تربیت بدنی١٦١٢١٥٠٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١شنا١-عملی١٧١٢١٥٠٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١بسكتبال ١-عملی١٨١٢١٥٠٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١فیزیولوژى ورزشی ١٩١٢١٥٠٢٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ژیمناستیك ١-عملی٢٠١٢١٥٠٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مقدمات بیومكانیك ورزشی٢١١٢١٥٠٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١مدیریت وطرزاجراى مسابقات٢٢١٢١٥٠٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١یادگیرى حركتی٢٣١٢١٥٠٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١رشدوتكامل حركتی٢٤١٢١٥٠٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣اصول وفلسفه تربیت بدنی٢٥١٢١٥٠٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢آناتومی انسان٢٦١٢١٥٠٦٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢بیومكانیك ورزشی٢٧١٢١٥٠٦٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢فیزیولوژى انسانی٢٨١٢١٥٠٦٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مدیریت وبرنامه ریزى درتربیت بدنی٢٩١٢١٥٠٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢روش تحقیق درتربیت بدنی٣٠١٢١٥٠٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣حركات اصلاحی ودرمانی٣١١٢١٥٠٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣بیومكانیك عضلات٣٢١٢١٥٠٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣فیزیولوژى ورزشی٣٣١٢١٥٠٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣سمینار٣٤١٢١٥٠٧٥
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :ترم دوم سال تحصيلي ۸۸-۸۷رشته :۳۶ - تربيت بدني وعلوم ورزشي (فيزيولوژي ورزش)

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۷۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣كامپیوتر٢١١١٥٢٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٣١٢١٥٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فیزیولوژى انسانی٤١٢١٥٠٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١آناتومی انسانی٥١٢١٥٠٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دوومیدانی ١-عملی٦١٢١٥٠١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١فیزیولوژى ورزشی ٧١٢١٥٠١٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١شنا١-عملی٨١٢١٥٠٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١آناتومی انسان٩١٢١٥٠٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١بیوشیمی ورزشی١٠١٢١٥١٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١فیزیولوژى انسان ١١١٢١٥١٢٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢طرح وروشهاى تحلیل آمارى درعلوم تربیتی١٢١٢١٥١٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢طرح وروشهاى تحقیق درعلوم تجربی١٣١٢١٥١٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢فیزیولوژى انسان ١٤١٢١٥١٢٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢فیزیولوژى ورزشی١٥١٢١٥١٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢تغذیه وورزش١٦١٢١٥١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣فیزیولوژى ورزشی كاربردى١٧١٢١٥١٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣علم تمرین١٨١٢١٥١٣٠

تشریحی٣مطالعه تحقیقات جدید(سمینار)١٩١٢١٥١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣فیزیولوژى ورزشی دوران رشد٢٠١٢١٥١٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣تكنیكهاى آزمایشگاهی درفیزیولوژى ورزشی ٢١١٢١٥١٣٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١زبان تخصصی (فیزیولوژى ورزشی)٢٢١٢١٥١٥٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤...پژوهشگرى و تحقیق در تربیت بدنی( آموزش٢٣١٢١٥١٩٣

تشریحی٤...پایگاههاى اطلاعات علوم ورزشی( آموزش م٢٤١٢١٥١٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤...تجزیه و تحلیل آمارى و كاربرد آن در پژوه٢٥١٢١٥١٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٤...روشهاى آمارى و تحقیق پیشرفته در پژوهش٢٦١٢١٥١٩٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٢٧١٢١٥١٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٨١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :ترم دوم سال تحصيلي ۸۸-۸۷رشته :۳۷ - تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي )

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۷۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١سنجش واندازه گیرى درتربیت بدنی٢١٢١١١١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٣١٢١٥٠٠١١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١تنیس روى میز١-عملی٤١٢١٥٠٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دوومیدانی ١-عملی٥١٢١٥٠١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مدیریت سازمانهاى ورزشی٦١٢١٥٠٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١مدیریت وطرزاجراى مسابقات٧١٢١٥٠٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ت�ورى هاى سازمان ومدیریت٨١٢١٥١٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مدیریت رویدادهاواردوهاى ورزشی٩١٢١٥١٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مدیریت اماكن وتجهیزات ورزشی١٠١٢١٥١٣٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢تجزیه وتحلیل آمارى پیشرفته١١١٢١٥١٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢روشهاى تحقیق درمدیریت ورزشی١٢١٢١٥١٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢اصول ومبانی مدیریت درسازمانهاى ورزشی١٣١٢١٥١٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢...آشنایی باكامپیوتروكاربردنرم افزارهادرترب١٤١٢١٥١٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢مدیریت ادارى -مالی١٥١٢١٥١٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣مدیریت رفتارسازمانی درورزش١٦١٢١٥١٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣مدیریت بازاریابی ورزشی١٧١٢١٥١٤٤

تشریحی٣سمینار در مدیریت ورزشی١٨١٢١٥١٤٥

تشریحی٣كارورزى درسازمانهاى ورزشی١٩١٢١٥١٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣نظارت وارزشیابی دربرنامه هاى تربیت بدنی٢٠١٢١٥١٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣مدیریت اوقات فراغت وورزشهاى تفریحی٢١١٢١٥١٤٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی (مدیریت ورزشی)٢٢١٢١٥١٥٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤...پژوهشگرى و تحقیق در تربیت بدنی( آموزش٢٣١٢١٥١٩٣

تشریحی٤...پایگاههاى اطلاعات علوم ورزشی( آموزش م٢٤١٢١٥١٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤...تجزیه و تحلیل آمارى و كاربرد آن در پژوه٢٥١٢١٥١٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٤...روشهاى آمارى و تحقیق پیشرفته در پژوهش٢٦١٢١٥١٩٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٢٧١٢١٥١٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٨١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

رشته :۳۸ - تربيت بدني وعلوم ورزشي (حركات اصالحي وآسيب

شناسي)
ترم اعمال :ترم دوم سال تحصيلي ۸۷-۸۸

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۷۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢كامپیوتر٢١١١٥٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢آمارپیشرفته٣١١١٧١٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٤١٢١٥٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١آناتومی انسانی٥١٢١٥٠٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١حركت شناسی ورزشی٦١٢١٥٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١حركات اصلاحی٧١٢١٥٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١شنا١-عملی٨١٢١٥٠٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١آسیب شناسی ورزشی٩١٢١٥٠٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١فیزیولوژى دستگاه اعصاب مركزى١٠١٢١٥١١١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١حركت شناسی پیشرفته١١١٢١٥١١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣پاتوفیزیولوژى دستگاه عصبی -عضلانی١٢١٢١٥١١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢حركات اصلاحی پیشرفته١٣١٢١٥١١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢آسیب شناسی پیشرفته ورزشی١٤١٢١٥١١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢روش تحقیق١٥١٢١٥١١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣حركت درمانی ونوتوانی١٦١٢١٥١١٧

تشریحی٣سمیناردرحركات اصلاحی وآسیب شناسی١٧١٢١٥١١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٣آزمایشگاه حركات اصلاحی وآسیب شناسی١٨١٢١٥١١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣آزمون عضلانی١٩١٢١٥١٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١زبان تخصصی(تربیت بدنی-حركات اصلاحی)٢٠١٢١٥١٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤...پژوهشگرى و تحقیق در تربیت بدنی( آموزش٢١١٢١٥١٩٣

تشریحی٤...پایگاههاى اطلاعات علوم ورزشی( آموزش م٢٢١٢١٥١٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤...تجزیه و تحلیل آمارى و كاربرد آن در پژوه٢٣١٢١٥١٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٤...روشهاى آمارى و تحقیق پیشرفته در پژوهش٢٤١٢١٥١٩٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٢٥١٢١٥١٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٦١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۳۹ - مديريت ورزشي-مديريت رسانه هاي ورزشي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۷۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت تاسیسات ورزشی٢١٢١٥٠٥٣

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٣١٢١٥١٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اصول و مبانی مدیریت٤١٢١٥٢٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١آیین نگارش زبان فارسی٥١٢١٥٢٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١نظریه هاومبانی ارتباط جمعی٦١٢١٥٢٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢مدیریت روابط عمومی وبین الملل درورزش٧١٢١٥٢٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢خبرنگارى وروزنامه نگارى ورزشی٨١٢١٥٢٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢ارتباط شناسی٩١٢١٥٢٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١روش تحقیق درمدیریت ورزشی١٠١٢١٥٢٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت بازاریابی ورزشی١١١٢١٥٢٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣حقوق ورزشی وحقوق رسانه١٢١٢١٥٢١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی١٣١٢١٥٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣سمینار در مدیریت رسانه هاى ورزشی١٤١٢١٥٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣نظریه هاى سازمان ومدیریت١٥١٢١٥٢١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢...تحلیل آمارى و كاربرد نرم افزارهاى آمارى ١٦١٢١٥٢١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤مدیریت رفتار سازمانی(آموزش محور)١٧١٢١٥٢١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤...مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی درورزش١٨١٢١٥٢١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٩١٢١٥٢١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣كابرد رایانه در ورزش٢٠١٢١٥٢١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٢١١٢١٥٢١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دو و میدانی ٢٢١٢١٥٢٢٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مدیریت سازمانهاى ورزشی٢٣١٢١٥٤٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۳۹ - مديريت ورزشي-مديريت رسانه هاي ورزشي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۸۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مدیریت تاسیسات ورزشی٢١٢١٥٠٥٣

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٣١٢١٥١٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اصول و مبانی مدیریت٤١٢١٥٢٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١آیین نگارش زبان فارسی٥١٢١٥٢٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١نظریه هاومبانی ارتباط جمعی٦١٢١٥٢٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢مدیریت روابط عمومی وبین الملل درورزش٧١٢١٥٢٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢خبرنگارى وروزنامه نگارى ورزشی٨١٢١٥٢٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢ارتباط شناسی٩١٢١٥٢٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١روش تحقیق درمدیریت ورزشی١٠١٢١٥٢٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مدیریت بازاریابی ورزشی١١١٢١٥٢٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣حقوق ورزشی وحقوق رسانه١٢١٢١٥٢١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی١٣١٢١٥٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣سمینار در مدیریت رسانه هاى ورزشی١٤١٢١٥٢١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣نظریه هاى سازمان ومدیریت١٥١٢١٥٢١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢...تحلیل آمارى و كاربرد نرم افزارهاى آمارى ١٦١٢١٥٢١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤مدیریت رفتار سازمانی(آموزش محور)١٧١٢١٥٢١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤...مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی درورزش١٨١٢١٥٢١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١زبان تخصصی١٩١٢١٥٢١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣كابرد رایانه در ورزش٢٠١٢١٥٢١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آمادگی جسمانی ٢١١٢١٥٢١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١دو و میدانی ٢٢١٢١٥٢٢٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مدیریت سازمانهاى ورزشی٢٣١٢١٥٤٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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