
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - رفتارحركتي-رشدحركتي11رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 155صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 21215001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1رشدوتكامل حركتی31215012

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1یادگیری حركتی41215016

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1-عملی١شنا51215023

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش و طرح های تحقیق در علوم رفتارحركتی61215302

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كنترل حركتی71215303

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2روش های آماری81215304

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1رشد جسمانی91215305

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2مبانی عملكرد انسان101215350

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2ارزیابی رشد حركتی111215351

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تربیت بدنی رشدی121215352

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2رشد حركتی در طول عمر131215353

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی141215355

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1رایانه پیشرفته151215356

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3عوامل موثر بر رشد حركتی161215369

تشریحی3سمینار رشد حركتی171215370

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اختلالات رشد و یادگیری حركتی181215372

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3روانشناسی ورزشی191215373

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش (آموزش 201215374

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211215375

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4روانشناسی رشد (آموزش محور)221215376

تشریحی3آزمایشگاه رفتارحركتی231215436

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - رفتارحركتي-رشدحركتي11رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 156صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 21215001

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1رشدوتكامل حركتی31215012

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1یادگیری حركتی41215016

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1-عملی١شنا51215023

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش و طرح های تحقیق در علوم رفتارحركتی61215302

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كنترل حركتی71215303

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2روش های آماری81215304

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1رشد جسمانی91215305

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2مبانی عملكرد انسان101215350

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2ارزیابی رشد حركتی111215351

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تربیت بدنی رشدی121215352

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2رشد حركتی در طول عمر131215353

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی141215355

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1رایانه پیشرفته151215356

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3عوامل موثر بر رشد حركتی161215369

تشریحی3سمینار رشد حركتی171215370

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3اختلالات رشد و یادگیری حركتی181215372

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3روانشناسی ورزشی191215373

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش (آموزش 201215374

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211215375

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4روانشناسی رشد (آموزش محور)221215376

تشریحی3آزمایشگاه رفتارحركتی231215436

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - تربيت بدني و علوم ورزشي20رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 157صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3بیوشیمی21114205

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تجزیه وتحلیل آماری31117121

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی41211115

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی51212210

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 61215001

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی انسانی71215002

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1-عملی١دوومیدانی 81215010

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1فیزیولوژی ورزشی 91215015

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مدیریت وطرزاجرای مسابقات101215038

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1یادگیری حركتی111215064

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1رشدوتكامل حركتی121215065

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2اصول وفلسفه تربیت بدنی131215066

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2بیومكانیک ورزشی141215068

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3فیزیولوژی انسانی151215069

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مدیریت وبرنامه ریزی درتربیت بدنی161215070

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2روش تحقیق درتربیت بدنی171215071

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3حركات اصلاحی ودرمانی181215072

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3بیومكانیک عضلات191215073

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3فیزیولوژی ورزشی201215074

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3سمینار211215075

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آناتومی انسانی221215160

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی( آموزش 231215193

تشریحی4پایگاههای اطلاعات علوم ورزشی( آموزش مح241215194

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهش251215195

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4روشهای آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهشها261215197

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)271215198

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 281220658

...

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي در ورزش22رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 158صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت تاسیسات ورزشی21215053

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اصول و مبانی مدیریت31215202

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 41215219

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1دو و میدانی 51215223

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2روش تحقیق در مدیریت ورزشی61215294

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش71215308

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1اصول و مبانی بازاریابی ورزشی81215309

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1تحلیل آماری و كاربرد نرم افزارهای آماری د91215330

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی101215333

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1نظریه های سازمان و مدیریت111215335

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت بازاریابی جهانی121215336

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی ورزشی131215337

تشریحی2كارورزی در بازاریابی ورزشی141215338

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1كاربرد رایانه در ورزش151215354

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3سمینار در بازاریابی ورزشی161215396

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3مدیریت نشان (برند) و بلیط فروشی در سازما171215397

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3نقش حمایت كنندگان و شركا در بازاریابی181215398

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدیریت بازاریابی در سازمان های ورزشی ال191215399

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)201215400

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4مدیریت رفتارسازمانی (آموزش محور)211215401

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4اصول،مبانی و فلسفه تربیت بدنی (آموزش م221215402

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت سازمانهای ورزشی231215486

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي در ورزش22رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 159صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت تاسیسات ورزشی21215053

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اصول و مبانی مدیریت31215202

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 41215219

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1دو و میدانی 51215223

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2روش تحقیق در مدیریت ورزشی61215294

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش71215308

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1اصول و مبانی بازاریابی ورزشی81215309

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1تحلیل آماری و كاربرد نرم افزارهای آماری د91215330

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی101215333

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1نظریه های سازمان و مدیریت111215335

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدیریت بازاریابی جهانی121215336

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی ورزشی131215337

تشریحی2كارورزی در بازاریابی ورزشی141215338

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1كاربرد رایانه در ورزش151215354

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3سمینار در بازاریابی ورزشی161215396

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3مدیریت نشان (برند) و بلیط فروشی در سازما171215397

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3نقش حمایت كنندگان و شركا در بازاریابی181215398

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدیریت بازاریابی در سازمان های ورزشی ال191215399

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)201215400

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4مدیریت رفتارسازمانی (آموزش محور)211215401

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4اصول،مبانی و فلسفه تربیت بدنی (آموزش م221215402

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت سازمانهای ورزشی231215486

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت ورزشي-مديريت اماكن وتاسيسات ورزشي23رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 160صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت تاسیسات ورزشی21215053

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اصول و مبانی مدیریت31215202

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 41215219

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1دو و میدانی 51215223

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2روش تحقیق در مدیریت ورزشی61215294

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مدیریت طراحی و نگهداری اماكن و تجهیزات 71215310

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی81215311

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1تحلیل آماری و كاربرد نرم افزارهای آماری د91215330

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش101215331

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مدیریت ایمنی در اماكن ورزشی111215332

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی121215333

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مدیریت توسعه،تجهیز و نگهداری اردوگاهها و131215334

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های سازمان و مدیریت141215335

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1كاربرد رایانه در ورزش151215354

تشریحی4آشنایی با مجموعه ها و استادیوم های بزرگ161215381

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3سمینار در مدیریت اماكن و تاسیسات ورزشی171215383

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3مدیریت امنیت در اماكن ورزشی181215384

تشریحی3آشنایی با استانداردهای وسایل و تجهیزات ر191215385

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3مدیریت نظارت و ارزیابی اماكن و تاسیسات 201215386

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211215387

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4برنامه ریزی تاسیسات و اماكن و تجهیزات و221215388

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت سازمانهای ورزشی231215486

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

...

...

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت ورزشي-مديريت اماكن وتاسيسات ورزشي23رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 161صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت تاسیسات ورزشی21215053

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اصول و مبانی مدیریت31215202

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 41215219

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1دو و میدانی 51215223

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2روش تحقیق در مدیریت ورزشی61215294

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مدیریت طراحی و نگهداری اماكن و تجهیزات 71215310

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مدیریت رفتارسازمانی81215311

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1تحلیل آماری و كاربرد نرم افزارهای آماری د91215330

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش101215331

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مدیریت ایمنی در اماكن ورزشی111215332

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی121215333

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مدیریت توسعه،تجهیز و نگهداری اردوگاهها و131215334

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های سازمان و مدیریت141215335

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1كاربرد رایانه در ورزش151215354

تشریحی4آشنایی با مجموعه ها و استادیوم های بزرگ161215381

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3سمینار در مدیریت اماكن و تاسیسات ورزشی171215383

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3مدیریت امنیت در اماكن ورزشی181215384

تشریحی3آشنایی با استانداردهای وسایل و تجهیزات ر191215385

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3مدیریت نظارت و ارزیابی اماكن و تاسیسات 201215386

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211215387

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4برنامه ریزی تاسیسات و اماكن و تجهیزات و221215388

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت سازمانهای ورزشی231215486

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

...

...

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت ورزشي-مديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي24رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 162صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت تاسیسات ورزشی21215053

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اصول و مبانی مدیریت31215202

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 41215219

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1دو و میدانی 51215223

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2روش تحقیق در مدیریت ورزشی61215294

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1اوقات فراغت و محیط زیست71215296

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های سازمان و مدیریت81215297

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1تحلیل آماری و كاربرد نرم افزارهای آماری د91215330

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی101215333

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1نظریه ها و مبانی اوقات فراغت111215339

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مدیریت پارک ها و اماكن تفریحی121215340

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت131215341

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش 141215342

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1كاربرد رایانه در ورزش151215354

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3گردشگری ورزشی161215389

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3جامعه شناسی اوقات فراغت171215390

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحی181215391

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی191215392

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)201215393

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4مدیریت مالی و اداری در ورزش (آموزش محور)211215394

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4مدیریت اماكن تفریحی و فراغتی (آموزش مح221215395

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت سازمانهای ورزشی231215486

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت ورزشي-مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي25رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 163صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت تاسیسات ورزشی21215053

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اصول و مبانی مدیریت31215202

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 41215219

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1دو و میدانی 51215223

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مدیریت بازاریابی در ورزش61215292

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مدیریت مالی و اداری در ورزش71215293

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2روش تحقیق در مدیریت ورزشی81215294

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مدیریت رفتارسازمانی91215311

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1تحلیل آماری و كاربرد نرم افزارهای آماری د101215330

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی111215333

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های سازمان و مدیریت121215335

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش131215343

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2مدیریت عملكرد در سازمان های ورزشی141215344

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2برنامه ریزی استراتژیک151215345

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1كاربرد رایانه در ورزش161215354

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش171215403

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی181215404

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3كاربرد مدیریت كیفیت در ورزش191215405

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)201215406

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4مدیریت منابع انسانی در ورزش (آموزش محور)211215407

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش221215408

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت سازمانهای ورزشی231215486

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت ورزشي-مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي25رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 164صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت تاسیسات ورزشی21215053

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اصول و مبانی مدیریت31215202

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 41215219

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1دو و میدانی 51215223

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مدیریت بازاریابی در ورزش61215292

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مدیریت مالی و اداری در ورزش71215293

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2روش تحقیق در مدیریت ورزشی81215294

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مدیریت رفتارسازمانی91215311

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1تحلیل آماری و كاربرد نرم افزارهای آماری د101215330

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی111215333

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های سازمان و مدیریت121215335

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش131215343

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2مدیریت عملكرد در سازمان های ورزشی141215344

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2برنامه ریزی استراتژیک151215345

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1كاربرد رایانه در ورزش161215354

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش171215403

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی181215404

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3كاربرد مدیریت كیفیت در ورزش191215405

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)201215406

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4مدیریت منابع انسانی در ورزش (آموزش محور)211215407

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش221215408

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت سازمانهای ورزشی231215486

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت ورزشي-مديريت رويدادهاي ورزشي26رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 165صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت تاسیسات ورزشی21215053

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اصول و مبانی مدیریت31215202

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 41215219

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1دو و میدانی 51215223

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2روش تحقیق در مدیریت ورزشی61215294

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی71215306

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های سازمان و مدیریت81215307

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مدیریت رفتارسازمانی91215311

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1تحلیل آماری و كاربرد نرم افزارهای آماری د101215330

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی111215333

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مدیریت مالی و اداری در ورزش121215346

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی131215347

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی141215348

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش151215349

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1كاربرد رایانه در ورزش161215354

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی171215377

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3آشنایی با سازمان های بین المللی در ورزش181215378

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی191215379

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)201215380

تشریحی4آشنایی با مجموعه ها و استادیوم های بزرگ211215381

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4مدیریت منابع انسانی (داوطلبان)( آموزش م221215382

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت سازمانهای ورزشی231215486

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت ورزشي-مديريت رويدادهاي ورزشي26رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 166صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت تاسیسات ورزشی21215053

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اصول و مبانی مدیریت31215202

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 41215219

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1دو و میدانی 51215223

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2روش تحقیق در مدیریت ورزشی61215294

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی71215306

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نظریه های سازمان و مدیریت81215307

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مدیریت رفتارسازمانی91215311

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1تحلیل آماری و كاربرد نرم افزارهای آماری د101215330

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی111215333

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مدیریت مالی و اداری در ورزش121215346

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی131215347

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی141215348

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش151215349

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1كاربرد رایانه در ورزش161215354

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی171215377

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3آشنایی با سازمان های بین المللی در ورزش181215378

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی191215379

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)201215380

تشریحی4آشنایی با مجموعه ها و استادیوم های بزرگ211215381

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4مدیریت منابع انسانی (داوطلبان)( آموزش م221215382

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت سازمانهای ورزشی231215486

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - آسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي-حركات اصالحي27رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 167صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1حركت شناسی ورزشی21215008

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1-عملی١دوومیدانی 31215010

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1حركات اصلاحی41215011

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1-عملی١شنا51215023

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2روش تحقیق در علوم ورزشی61215298

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی71215299

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مركزی81215300

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1حركت شناسی پیشرفته91215301

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زبان تخصصی101215312

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1رایانه پیشرفته111215313

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1حركات اصلاحی پیشرفته121215314

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2امدادگر ورزشی پیشرفته131215315

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2آزمایشگاه حركات اصلاحی141215316

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی151215317

تشریحی3پاتوكینزیولوژی دستگاه عصبی-عضلانی161215361

تشریحی3سمینار در حركات اصلاحی171215362

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3ارگونومی ورزشی181215363

تشریحی3كارورزی191215364

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3ورزش معلولین پیشرفته201215365

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211215366

ل معاصر در حركات اصلاحی( آموزش م221215367 تشریحی4مسا

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4ماساژ ورزشی( آموزش محور)231215368

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی241215435

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 251220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - آسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي-حركات اصالحي27رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 168صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1حركت شناسی ورزشی21215008

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1-عملی١دوومیدانی 31215010

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1حركات اصلاحی41215011

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1-عملی١شنا51215023

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2روش تحقیق در علوم ورزشی61215298

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی71215299

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مركزی81215300

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1حركت شناسی پیشرفته91215301

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زبان تخصصی101215312

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1رایانه پیشرفته111215313

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1حركات اصلاحی پیشرفته121215314

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2امدادگر ورزشی پیشرفته131215315

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2آزمایشگاه حركات اصلاحی141215316

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی151215317

تشریحی3پاتوكینزیولوژی دستگاه عصبی-عضلانی161215361

تشریحی3سمینار در حركات اصلاحی171215362

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3ارگونومی ورزشی181215363

تشریحی3كارورزی191215364

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3ورزش معلولین پیشرفته201215365

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211215366

ل معاصر در حركات اصلاحی( آموزش م221215367 تشریحی4مسا

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4ماساژ ورزشی( آموزش محور)231215368

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی241215435

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 251220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي ورزشي كاربردي28رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 169صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی-- واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 21215001

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1تغذیه وورزش31215004

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1فیزیولوژی ورزشی 41215015

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1-عملی١شنا51215023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی61215287

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی71215288

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2روش تحقیق در علوم ورزشی81215290

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی91215291

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1رایانه پیشرفته101215324

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین111215325

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی121215326

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2تغذیه ورزشی پیشرفته131215327

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین141215328

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت151215329

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی161215409

تشریحی3تكنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت 171215410

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی181215411

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3بدنسازی ویژه رشته های ورزشی191215412

تشریحی3سمینار پژوهشی-تمرین ورزشی201215413

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211215414

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4استفاده و سوء استفاده از داروها (آموزش مح221215415

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4ملاحظات ارتوپدیک و بیومكانیک در تمرین ه231215416

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي ورزشي كاربردي28رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 170صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی-- واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 21215001

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1تغذیه وورزش31215004

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1فیزیولوژی ورزشی 41215015

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1-عملی١شنا51215023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی61215287

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی71215288

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2روش تحقیق در علوم ورزشی81215290

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی91215291

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1رایانه پیشرفته101215324

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین111215325

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی121215326

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2تغذیه ورزشی پیشرفته131215327

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین141215328

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت151215329

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی161215409

تشریحی3تكنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت 171215410

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی181215411

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3بدنسازی ویژه رشته های ورزشی191215412

تشریحی3سمینار پژوهشی-تمرین ورزشی201215413

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211215414

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4استفاده و سوء استفاده از داروها (آموزش مح221215415

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4ملاحظات ارتوپدیک و بیومكانیک در تمرین ه231215416

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي فعاليت بدني وتندرستي29رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 171صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 21215001

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1تغذیه وورزش31215004

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1فیزیولوژی ورزشی 41215015

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1-عملی١شنا51215023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی61215287

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی71215288

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی81215289

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2روش تحقیق در علوم ورزشی91215290

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت 101215319

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2تغذیه و كنترل وزن ویژه تندرستی111215320

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی121215321

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی131215322

تشریحی2آزمون،تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی141215323

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1رایانه پیشرفته151215324

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی161215326

تشریحی3سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی171215417

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3فیزیولوژی فعالیت بدنی كودكان و نوجوانان181215418

تشریحی3تكنیكهای میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته191215419

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3ابعاد روانی فعالیت بدنی201215420

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211215421

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی (221215422

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماریهای مزمن 231215423

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي فعاليت بدني وتندرستي29رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 172صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 21215001

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1تغذیه وورزش31215004

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1فیزیولوژی ورزشی 41215015

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1-عملی١شنا51215023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی61215287

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی71215288

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی81215289

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2روش تحقیق در علوم ورزشی91215290

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت 101215319

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2تغذیه و كنترل وزن ویژه تندرستی111215320

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی121215321

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی131215322

تشریحی2آزمون،تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی141215323

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1رایانه پیشرفته151215324

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی161215326

تشریحی3سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی171215417

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3فیزیولوژی فعالیت بدنی كودكان و نوجوانان181215418

تشریحی3تكنیكهای میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته191215419

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3ابعاد روانی فعالیت بدنی201215420

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211215421

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی (221215422

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماریهای مزمن 231215423

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - تربيت بدني وعلوم ورزشي گرايش عمومي35رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 173صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3بیوشیمی21114205

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تجزیه وتحلیل آماری31117121

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1زبان تخصصی41212210

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 51215001

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی انسانی61215002

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1تغذیه وورزش71215004

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1_عملی١والیبال 81215006

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1حركت شناسی ورزشی91215008

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1-عملی١دوومیدانی 101215010

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1حركات اصلاحی111215011

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1رشدوتكامل حركتی121215012

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1فیزیولوژی ورزشی 131215015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1یادگیری حركتی141215016

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1-عملی١هندبال 151215019

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1اصول ومبانی تربیت بدنی161215021

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1-عملی١شنا171215023

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1-عملی١بسكتبال 181215024

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢1فیزیولوژی ورزشی 191215026

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1-عملی١ژیمناستیک 201215028

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مقدمات بیومكانیک ورزشی211215036

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مدیریت وطرزاجرای مسابقات221215038

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1یادگیری حركتی231215064

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1رشدوتكامل حركتی241215065

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3اصول وفلسفه تربیت بدنی251215066

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آناتومی انسان261215067

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2بیومكانیک ورزشی271215068

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2فیزیولوژی انسانی281215069

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مدیریت وبرنامه ریزی درتربیت بدنی291215070

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2روش تحقیق درتربیت بدنی301215071

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3حركات اصلاحی ودرمانی311215072

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3بیومكانیک عضلات321215073

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3فیزیولوژی ورزشی331215074

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3سمینار341215075

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

87-٨٨ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - تربيت بدني وعلوم ورزشي (فيزيولوژي ورزش)36رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 174صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3كامپیوتر21115237

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 31215001

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیولوژی انسانی41215002

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1آناتومی انسانی51215003

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1-عملی١دوومیدانی 61215010

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1فیزیولوژی ورزشی 71215015

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1-عملی١شنا81215023

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1آناتومی انسان91215067

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1بیوشیمی ورزشی101215122

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1فیزیولوژی انسان 111215123

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2طرح وروشهای تحلیل آماری درعلوم تربیتی121215124

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2طرح وروشهای تحقیق درعلوم تجربی131215125

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢2فیزیولوژی انسان 141215126

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2فیزیولوژی ورزشی151215127

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تغذیه وورزش161215128

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3فیزیولوژی ورزشی كاربردی171215129

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3علم تمرین181215130

تشریحی3مطالعه تحقیقات جدید(سمینار)191215131

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3فیزیولوژی ورزشی دوران رشد201215132

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١3تكنیكهای آزمایشگاهی درفیزیولوژی ورزشی 211215133

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1زبان تخصصی (فیزیولوژی ورزشی)221215156

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی( آموزش 231215193

تشریحی4پایگاههای اطلاعات علوم ورزشی( آموزش مح241215194

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهش251215195

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4روشهای آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهشها261215197

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)271215198

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 281220658

...

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

87-٨٨ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي )37رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 175صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1سنجش واندازه گیری درتربیت بدنی21211115

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 31215001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1-عملی١تنیس روی میز41215005

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1-عملی١دوومیدانی 51215010

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1مدیریت سازمانهای ورزشی61215025

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مدیریت وطرزاجرای مسابقات71215038

وری های سازمان ومدیریت81215135 11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ت

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مدیریت رویدادهاواردوهای ورزشی91215136

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مدیریت اماكن وتجهیزات ورزشی101215137

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2تجزیه وتحلیل آماری پیشرفته111215138

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2روشهای تحقیق درمدیریت ورزشی121215139

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2اصول ومبانی مدیریت درسازمانهای ورزشی131215140

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2آشنایی باكامپیوتروكاربردنرم افزارهادرتربی141215141

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2مدیریت اداری -مالی151215142

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مدیریت رفتارسازمانی درورزش161215143

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مدیریت بازاریابی ورزشی171215144

تشریحی3سمینار در مدیریت ورزشی181215145

تشریحی3كارورزی درسازمانهای ورزشی191215146

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3نظارت وارزشیابی دربرنامه های تربیت بدنی201215147

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3مدیریت اوقات فراغت وورزشهای تفریحی211215148

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی (مدیریت ورزشی)221215155

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی( آموزش 231215193

تشریحی4پایگاههای اطلاعات علوم ورزشی( آموزش مح241215194

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4تجزیه و تحلیل آماری و كاربرد آن در پژوهش251215195

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4روشهای آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهشها261215197

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)271215198

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 281220658

...

...

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

91-٩٢نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - مديريت ورزشي-مديريت رسانه هاي ورزشي39رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 176صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت تاسیسات ورزشی21215053

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)31215198

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اصول و مبانی مدیریت41215202

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1آیین نگارش زبان فارسی51215203

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1نظریه هاومبانی ارتباط جمعی61215204

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت روابط عمومی وبین الملل درورزش71215205

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2خبرنگاری وروزنامه نگاری ورزشی81215206

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2ارتباط شناسی91215207

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1روش تحقیق درمدیریت ورزشی101215208

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت بازاریابی ورزشی111215209

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3حقوق ورزشی وحقوق رسانه121215210

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی131215211

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3سمینار در مدیریت رسانه های ورزشی141215212

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3نظریه های سازمان ومدیریت151215213

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2تحلیل آماری و كاربرد نرم افزارهای آماری د161215214

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4مدیریت رفتار سازمانی(آموزش محور)171215215

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی4مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی درورزش(181215216

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی191215217

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3كابرد رایانه در ورزش201215218

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 211215219

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1دو و میدانی 221215223

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت سازمانهای ورزشی231215486

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تربيت بدني15گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مديريت ورزشي-مديريت رسانه هاي ورزشي39رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 177صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مدیریت تاسیسات ورزشی21215053

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)31215198

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اصول و مبانی مدیریت41215202

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1آیین نگارش زبان فارسی51215203

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1نظریه هاومبانی ارتباط جمعی61215204

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت روابط عمومی وبین الملل درورزش71215205

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2خبرنگاری وروزنامه نگاری ورزشی81215206

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2ارتباط شناسی91215207

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1روش تحقیق درمدیریت ورزشی101215208

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مدیریت بازاریابی ورزشی111215209

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3حقوق ورزشی وحقوق رسانه121215210

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی131215211

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3سمینار در مدیریت رسانه های ورزشی141215212

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3نظریه های سازمان ومدیریت151215213

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2تحلیل آماری و كاربرد نرم افزارهای آماری د161215214

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4مدیریت رفتار سازمانی(آموزش محور)171215215

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی4مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی درورزش(181215216

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان تخصصی191215217

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3كابرد رایانه در ورزش201215218

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١1آمادگی جسمانی 211215219

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1دو و میدانی 221215223

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت سازمانهای ورزشی231215486

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




