
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

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

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۲۱ - تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۱۱ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٩شناخت محیطزیست١١١٢١٠٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١سنجش واندازه گیرى درتربیت بدنی٢١٢١١١١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی١بسكتبال ١-عملی٣١٢١٥٠٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی١مدیریت وطرزاجراى مسابقات٤١٢١٥٠٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی١اصول وفلسفه تربیت بدنی٥١٢١٥١٦١

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١مدیریت عمومی٦١٢١٥١٦٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١كاربرد آمار توصیفی در مدیریت٧١٢١٥١٦٣

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی١دومیدانی ٨١٢١٥١٦٤١

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١شنا٩١٢١٥١٦٥١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٢...مبانی مدیریت سازماندهی وبرنامه ریزى د١٠١٢١٥١٦٦

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٢كاربرد كامپیوتر در مدیریت ١١١٢١٥١٦٧١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٢نظارت و ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی١٢١٢١٥١٦٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢دومیدانی١٣١٢١٥١٦٩٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٢شنا١٤١٢١٥١٧٠٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٣تاریخ تربیت بدنی در ایران١٥١٢١٥١٧١

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٣كاربرد كامپیوتر در مدیریت ١٦١٢١٥١٧٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٣روایط عمومی وبین الملل١٧١٢١٥١٧٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٣دو میدانی ١٨١٢١٥١٧٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٣ژیمناستیك١٩١٢١٥١٧٥١

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٣زبان تخصصی ٢٠١٢١٥١٧٦١

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٤حقوق ورزشی٢١١٢١٥١٧٧

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٤...شیوه هاى بازریابی و مشاركت دادن بخش خ٢٢١٢١٥١٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٤...سرپرستی و مدیریت اردوها وكاروانهاى ورز٢٣١٢١٥١٧٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٤ژیمناستیك ٢٤١٢١٥١٨٠٢

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٤فوتبال٢٥١٢١٥١٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٤مبانی روانشناسی ورزشی٢٦١٢١٥١٨٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٤مدیریت ورزشهاى هواى آزاد٢٧١٢١٥١٨٣

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥مبانی مدیریت رفتار سازمانی٢٨١٢١٥١٨٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٥زبان تخصصی٢٩١٢١٥١٨٥٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥هندبال٣٠١٢١٥١٨٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٥كشتی برادران٣١١٢١٥١٨٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٥بدمینتون خواهران٣٢١٢١٥١٨٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٥ساختار و ضوابط انواع سازمانهاى ورزشی٣٣١٢١٥١٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٥مدیریت فضاها و اماكن ورزشی٣٤١٢١٥١٩٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٥مدیریت مسابقات و اردوهاى ورزشی٣٥١٢١٥١٩١
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١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٦كارآفرینی٣٦١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٣٧١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١اندیشه سیاسی امام خمینی٣٨١٢٢٠٤٧٩

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣٩١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٦ارزشهاى دفاع مقدس٤٠١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٤١١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٦كلیات حقوق شهروندى٤٢١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٤٣١٢٢٩١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١اندیشه اسلامی ٢(علوم انسانی )٤٤١٢٣٣٠٣١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٤٥١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٤٦١٢٣٣٠٣٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٥دانش خانواده و جمعیت٤٧١٢٣٣٠٤٣
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