
   

روز امتحانتاريخ امتحانمکانساعت روزدكتر/ مدرسعملیتئوریدرسگروهكد درسگرايشترممقطعگروه آموزشی
ساعت 

امتحان

4ارشدعلوم ورزشی
حركات - آسيب شناسی ورزشی 

اصالحی
60(94از ورودی مهر )پايان نامه 2520031

4ارشدعلوم ورزشی
حركات - آسيب شناسی ورزشی 

اصالحی
60پايان نامه2501123

9يکشنبه1897/10/23-14پنجشنبهكاظم نژاد11آمار و روش تحقيق پيشرفته در علوم زيستی2501411حركات اصالحی1دكتریعلوم ورزشی

9سه شنبه1397/10/25-11پنجشنبهآكوچکيان11تکنيکهای پيشرفته آزمايشگاهی2501413حركات اصالحی1دكتریعلوم ورزشی

9پنجشنبه1397/10/27-11جمعهصيدی20كينزيوپاتولوژی دستگاه عصبی عضالنی2501412حركات اصالحی1دكتریعلوم ورزشی

9شنبه2097/10/29-18پنجشنبهمينونژاد20(جبرانی)امدادگر ورزشی پيشرفته 2501879حركات اصالحی1دكتریعلوم ورزشی

9پنجشنبه1697/10/27-14جمعهصيدی20اصول برنامه ريزی تمرينات اصالحی2501457حركات اصالحی3دكتریعلوم ورزشی

9يکشنبه1397/10/23-11پنجشنبهمينو نژاد/رجبی02كارورزی2501561حركات اصالحی3دكتریعلوم ورزشی

9شنبه1697/10/29-14پنجشنبهعليزاده20سمينار در حركات اصالحی2501562حركات اصالحی3دكتریعلوم ورزشی

9سه شنبه1897/10/25-16جمعهآكوچکيان20(جبرانی)مسائل معاصر در حركات اصالحی 2501575حركات اصالحی3دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع حركات اصالحی4دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار تصويب موضوع رسالهحركات اصالحی5دكتریعلوم ورزشی

180رساله 2502268حركات اصالحی6دكتریعلوم ورزشی

9يکشنبه1897/10/23-14پنجشنبهكاظم نژاد11آمار و روش تحقيق پيشرفته در علوم زيستی2501411امدادگر ورزشی1دكتریعلوم ورزشی

9سه شنبه1397/10/25-11جمعهآكوچکيان11تکنيکهای پيشرفته آزمايشگاهی2501413امدادگر ورزشی1دكتریعلوم ورزشی

9پنجشنبه1197/10/27-9جمعهصيدی20كينزيوپاتولوژی دستگاه عصبی عضالنی2501412امدادگر ورزشی1دكتریعلوم ورزشی

 1397-98برنامه درسی و امتحانات نيمسال اول سال تحصيلی 

 تاريخ و روز امتحان
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 تاريخ و روز امتحان

9شنبه1197/10/29-9پنجشنبهعليزاده11(جبرانی)حركات اصالحی در پيشگيری از آسيب های ورزشی 2501803امدادگر ورزشی1دكتریعلوم ورزشی

9يکشنبه1897/10/23-16پنجشنبهمينونژاد/رجبی02كارورزی2501561امدادگر ورزشی3دكتریعلوم ورزشی

9شنبه1397/10/29-11پنجشنبهعليزاده20سمينار در امداگر ورزشی2501473امدادگر ورزشی3دكتریعلوم ورزشی

9سه شنبه1197/10/25-9جمعهآكوچکيان20تمرين درمانی2501804امدادگر ورزشی3دكتریعلوم ورزشی

9پنجشنبه1697/10/27-14پنجشنبهمينونژاد20(جبرانی)ارزيابی و مديريت پيشرفته  آسيب های ورزشی 2501630امدادگر ورزشی3دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع امدادگر ورزشی4دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار تصويب موضوع رسالهامدادگر ورزشی5دكتریعلوم ورزشی

180رساله2502268امدادگر ورزشی6دكتریعلوم ورزشی

9سه شنبه1197/10/25-9پنجشنبهشيخ20رشد جسمانی پيشرفته2501421رفتار حركتی-رشد حركتی1دكتریعلوم ورزشی

9يکشنبه1897/10/23-14پنجشنبهكاظم نژاد20آمار كاربردی پيشرفته2501149رفتار حركتی-رشد حركتی1دكتریعلوم ورزشی

9پنجشنبه1397/10/27-11پنجشنبهشيخ20زبان تخصصی2501149رفتار حركتی-رشد حركتی1دكتریعلوم ورزشی

9شنبه2097/10/29-18پنجشنبهآكوچکيان11رايانه پيشرفته2501420رفتار حركتی-رشد حركتی1دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع رفتار حركتی-رشد حركتی4دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار تصويب موضوع رسالهرفتار حركتی-رشد حركتی5دكتریعلوم ورزشی

180رساله2502268رفتار حركتی-رشد حركتی6دكتریعلوم ورزشی

كاظم نژاد1روش های آماری پيشرفته در فيزيولوژی ورزشیفيزيولوژی ورزشی1دكتریعلوم ورزشی

كردی1روش پژوهش پيشرفته در فيزيولوژی ورزشیفيزيولوژی ورزشی1دكتریعلوم ورزشی
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نوری2بيوشيمی ورزشی پيشرفته فيزيولوژی ورزشی1دكتریعلوم ورزشی

نوری2فيزيولوژی ورزشی پيشرفتهفيزيولوژی ورزشی1دكتریعلوم ورزشی

گائينی2سازگاری های سلولی و ملکولی با فعاليت ورزشیفيزيولوژی ورزشی1دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع فيزيولوژی  ورزشی4دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار تصويب موضوع رسالهفيزيولوژی  ورزشی5دكتریعلوم ورزشی

180رساله2502268فيزيولوژی  ورزشی6دكتریعلوم ورزشی

9سه شنبه1697/10/25-14پنجشنبهكردی20 به فعاليت ورزشیCNSسازگاری 2501489عصبی عضالنی- فيزيولوژی 3دكتریعلوم ورزشی

9پنجشنبه1897/10/27-16پنجشنبهكردی20سمينار عصبی عضالنی در ورزش2501564عصبی عضالنی- فيزيولوژی 3دكتریعلوم ورزشی

9شنبه1197/10/29-9جمعهنوری02تکنيکهای آزمايشگاهی ارزيابی عملکرد عصبی عضالنی2501461عصبی عضالنی- فيزيولوژی 3دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع عصبی عضالنی- فيزيولوژی 4دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار تصويب موضوع رسالهعصبی عضالنی- فيزيولوژی 5دكتریعلوم ورزشی

180رساله2502268عصبی عضالنی- فيزيولوژی 6دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع قلب و عروق- فيزيولوژی 4دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار تصويب موضوع رسالهقلب و عروق- فيزيولوژی 5دكتریعلوم ورزشی

180رساله2502268قلب و عروق- فيزيولوژی 6دكتریعلوم ورزشی

9سه شنبه1197/10/25-9پنجشنبهگائينی20سمينار در بيوشيمی و متابوليسم ورزشی2501499متابوليسم- فيزيولوژی 3دكتریعلوم ورزشی

9شنبه1697/10/29-14پنجشنبهنوری20عملکرد هورمونی و فعاليت ورزشی2501498متابوليسم- فيزيولوژی 3دكتریعلوم ورزشی
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9پنجشنبه1397/10/27-11پنجشنبهگائينی20اختالالت متابوليک و فعاليت ورزشی2501452متابوليسم- فيزيولوژی 3دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع متابوليسم- فيزيولوژی 4دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار تصويب موضوع رسالهمتابوليسم- فيزيولوژی 5دكتریعلوم ورزشی

180رساله2502268متابوليسم- فيزيولوژی 6دكتریعلوم ورزشی

9سه شنبه1197/10/25-9پنجشنبهحميدی20سمينار و روش تحقيق در مديريت اوقات فراغت2501670مديريت اوقات فراغت3دكتریعلوم ورزشی

9پنجشنبه1397/10/27-11پنجشنبهمعينی20سيستم های اطالعاتی مديران سازمانهای ورزشی2501650مديريت اوقات فراغت3دكتریعلوم ورزشی

9شنبه2097/10/29-18پنجشنبهرجبی2مديريت ورزش های تفريحی دانشگاهی2501664مديريت اوقات فراغت3دكتریعلوم ورزشی

9يکشنبه1697/10/23-14پنجشنبهسجادی20(جبرانی)مديريت بازاريابی در ورزش 2501760مديريت اوقات فراغت3دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع مديريت اوقات فراغت4دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار تصويب موضوع رسالهمديريت اوقات فراغت5دكتریعلوم ورزشی

180رساله2502268مديريت اوقات فراغت6دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع مديريت ورزشی4دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار تصويب موضوع رسالهمديريت ورزشی5دكتریعلوم ورزشی

180رساله2502268مديريت ورزشی6دكتریعلوم ورزشی

11-9دكتر حميدی20مديريت پيشرفته در ورزشمديريت ورزشی1دكتریعلوم ورزشی

13-11دكتر سجادی20مديريت رويدادهای ورزشی ملی و بين المللی مديريت ورزشی1دكتریعلوم ورزشی

16-14دكتر سجادی20و بليط فروشی در ورزش (برند)مديريت نشان مديريت ورزشی1دكتریعلوم ورزشی
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18-16دكتر رجبی20مطالعه هدايت شدهمديريت ورزشی1دكتریعلوم ورزشی

3دكتریعلوم ورزشی
مديريت بازاريابی و رسانه های 

ورزشی
9يکشنبه1197/10/23-9پنجشنبهرجبی20حمايت در ورزش2501678

3دكتریعلوم ورزشی
مديريت بازاريابی و رسانه های 

ورزشی
9سه شنبه1397/10/25-11پنجشنبهمعينی20سيستم های اطالعاتی مديران سازمانهای ورزشی2501650

3دكتریعلوم ورزشی
مديريت بازاريابی و رسانه های 

ورزشی
9پنجشنبه1697/10/27-14پنجشنبهسجادی20(جبرانی)سمينار در مديريت ورزشی 2501805

3دكتریعلوم ورزشی
مديريت بازاريابی و رسانه های 

ورزشی
9شنبه1897/10/29-16پنجشنبهجاللی فراهانی2مسائل حقوقی و اخالقی در مديريت ورزش2501659

4دكتریعلوم ورزشی
مديريت بازاريابی و رسانه های 

ورزشی
ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع 

5دكتریعلوم ورزشی
مديريت بازاريابی و رسانه های 

ورزشی
ترم در انتظار تصويب موضوع رساله

6دكتریعلوم ورزشی
مديريت بازاريابی و رسانه های 

ورزشی
180رساله2502268

9يکشنبه1197/10/23-9پنجشنبهحميدی20مديريت پروژه در ورزش2501657مديريت راهبردی در رويدادها3دكتریعلوم ورزشی

9سه شنبه1397/10/25-11پنجشنبهمعينی20سيستم های اطالعاتی مديران سازمانهای ورزشی2501650مديريت راهبردی در رويدادها3دكتریعلوم ورزشی

9پنجشنبه1697/10/27-14پنجشنبهجاللی فراهانی20گردشگری ورزشی2501654مديريت راهبردی در رويدادها3دكتریعلوم ورزشی

9شنبه1897/10/29-16پنجشنبهرجبی20(جبرانی)سمينار در مديريت ورزشی 2501805مديريت راهبردی در رويدادها3دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار برگزاری آزمون جامع مديريت راهبردی در رويدادها4دكتریعلوم ورزشی

ترم در انتظار تصويب موضوع رسالهمديريت راهبردی در رويدادها5دكتریعلوم ورزشی

180رساله2502268مديريت راهبردی در رويدادها6دكتریعلوم ورزشی


