
مکان آزمونتاریخ آزمونمنابع آزمونگرایش/ رشتهردیف

درس فقه از خیارات  شیخ مرتضی انصاری
درس حقوق مدنی از کتاب های قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت مدنی  دکتر 

کاتوزیان

درس حقوق تجارت از کتاب های دکتر اسکینی

(دکتر منصوریان  )روش تحقیق

دکتر منصوریان و جمالی   )رفتار اطالع یابی و نیاز های اطالعاتی

(دکتر ریاحی نیا  )نظریه های علم و اطالعات و دانش شناسی 

8ساعت    1395/2/19(دکتر مدرس ،کریمی ، محمد علی پور  )زبان تخصصی
دکتر قربانی  ،  دکتر محمد علی ) )تئوری ها،تحول مفاهیم و اصول حقوقی در روابط بین الملل

(پور 
8ساعت    1395/2/26

10ساعت   1395/2/26(دکتر مدرس ، دکتر کریمی )ایران و مسائل جاری بین المللی.ا.سیاست خارجی ج

سازگاری سلولی در ورزش

سازگاری متابولیکی در ورزش

سازگاری قلبی عروقی و تنفسی در ورزش

بازاریابی در صنعت ورزش

برنامه ریزی راهبردی

نقد و تحلیل فلسفی تئوری های مدیریت

بیومکانیک و توان بخشی

بیومکانیک ورزشی

ساختمان پردیس تهران4 هماهنگی با استاد راهنما 9ساعت      1395/2/28           مهندسی صنایع

5
تربیت بدنی فیزیولوژی عصب 

و عضله
.متعاقبا اعالم می گردد

3

ساختمان پردیس تهران صبح8ساعت 1395/02/28حقوق خصوصی1

ساختمان پردیس تهران1395/02/28،29علم اطالعات و دانش شناسی2

ساختمان پردیس تهرانروابط بین الملل

.متعاقبا اعالم می گرددتربیت بدنی مدیریت ورزشی6 دهه آخر اردیبهشت

1395/02/30،29

.متعاقبا اعالم می گردد دهه آخر اردیبهشتبیومکانیک ورزشی7



آزمایشگاه

یادگیری حرکتی پیشرفته

ادراک و حرکت

نظریه های یادگیری حرکتی و نقد آنها

(روش تحقیق- آمار )روش شناسی

(فرهنگ سازمانی- رفتار سازمانی )رفتار سازمانی

(نظریه ها-آموزش عالی )نظریه های مدیریت آموزشی

ساختمان پردیس تهران1395/02/30با هماهنگی مدیر گروهتاریخ10

طرح های تجربی تحقیق

نظریه های مشاوره

مشاوره خانواده،تحصیل و شغل

روش تحقیق

نظریه های علم اطالعات و دانش شناسی

رفتار اطالعاتی و نیاز های اطالعاتی

سیر اندیشه در فلسفه جغرافیای سیاسی

روش شناسی پژوهش علمی درجغرافیای سیاسی
ساخت های سیاسی فضایی ملی

روش ها و دیدگاهها  در ژئوموفولوژی

ژئوموفولوژی ایران

مخاطرات ژئوموفولوژیک

فلسفه و روش تحقیق

ساختمان جغرافیا1395/02/28جغرافیای برنامه ریزی شهری15

.متعاقبا اعالم می گردد رفتار حرکتی 81395/2/29

.متعاقبا اعالم می گردد دهه آخر اردیبهشتبیومکانیک ورزشی7

ساختمان پردیس تهرانمدیریت آموزشی9 نیمه دوم اردیبهشت

.اعالم می گردد29 ، 1395/02/28مشاوره11

ساختمان پردیس تهران29 ، 1395/02/28 علم اطالعات و دانش شناسی12

ساختمان جغرافیا1395/03/04جغرافیای سیاسی13

ساختمان جغرافیا1395/03/04ژئومورفولوژی14



(مبانی و ایران)جغرافیا شهری 

(مبانی و ایران)برنامه ریزی شهری 

 تحلیل نظام اندیشه ای آمایش کیفیت محیطی مناطق 

تحلیل فرایند بومی سازی برنامه ریزی روستایی در ایران

برنامه ریزی کاربری زمین پایدار در مناطق روستایی

روش شناسی تحقیق

مبانی فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت

استراتژی های مدیریت منابع انسانی و تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی 

انسانی

روش شناسی تحقیق

مبانی فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته و مدیریت توسعه و تحول سازمان

 تحقیق در متون فارسی نظم

 تحقیق در متون فارسی نثر

متون عربی نظم و نثر

روش شناسی برنامه درسی

  (2)و  (1)برنامه ریزی درسی 

 برنامه ریزی مقاطع تحصیلی

 صبح8- دانشکده مدیریت95/3/12مدیریت منابع انسانی17

 صبح8- دانشکده مدیریت95/3/12مدیریت رفتاری18

ساختمان جغرافیا1395/02/28جغرافیای برنامه ریزی شهری15

16

جغرافیای برنامه ریزی 

برنامه ریزی آمایش / روستایی 

کیفیت محیطی مناطق روستایی

ساختمان جغرافیا1395/02/21

.اطالعات منابع، زمان و مکان آزمون جامع باقی رشته های آموزشی متعاقبا اعالم می گردد

ساختمان پردیس کرج صبح8ساعت 1395/02/30ادبیات فارسی1

ساختمان پردیس کرج1395/02/28،29برنامه ریزی درسی2



نظریه ها و دیدگاههای برنامه درسی

الگوهای تدریس

روشناسی سالمت

سازگاری با بیماریهای مزمن

آمار و روش تحقیق

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

مربیان بزرگ

روش تحقیق

تعلیم وتربیت اسالمی

تغییر آب و هوا و شهر پایدار

آب و هوای الیه مرزی

مخاطرات آب وهوایی شهر

آب و هوای الیه مرزی

موضوعات و روش های نو در آب و هواشناسی

تحلیل سینوپتیک فرین های آب و هواشناسی

روش های پیشرفته تحلیل تغییرات آب و هوایی

تغییر آب وهوا و توسعه پایدار

روابط متقابل آب و هوا و اقیانوس

فلسفه و روش تحقیق

(مبانی و ایران)جغرافیا شهری 

(مبانی و ایران)برنامه ریزی شهری 

سیر اندیشه در فلسفه جغرافیای سیاسی

دانشکده جغرافیا

6
آب و هواشناسی سینوپتیک 

پردیس کرج
1395/02/18

9
جغرافیای سیاسی         پردیس 

کرج
.اعالم می گردد1395/03/04

7
تغییرات آب و هوایی پردیس 

کرج
دانشکده جغرافیا1395/02/18

8
جغرافیای برنامه ریزی شهری 

پردیس کرج
.اعالم می گردد1395/02/28

ساختمان پردیس کرج   فلسفه تعلیم و تربیت

ساختمان پردیس کرجروانشناسی سالمت 3

دانشکده جغرافیا

5
آب و هواشناسی شهری 

پردیس کرج
1395/02/18

1395/02/28،29

1395/02/28،29

4

ساختمان پردیس کرج1395/02/28،29برنامه ریزی درسی2



روش شناسی پژوهش علمی درجغرافیای سیاسی

ساخت های سیاسی فضایی ملی

9
جغرافیای سیاسی         پردیس 

کرج
.اعالم می گردد1395/03/04


