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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
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