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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
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روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
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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
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