
دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 1: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3111: ترم اعمال )كنترل وبهينه سازي(تحقيق درعمليات-رياضي كاربردي-96: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658

Page 1 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 67( کلیھ صفحات 67
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 2: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3932: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3932: ترم اعمال )كنترل وبهينه سازي(تحقيق درعمليات-رياضي كاربردي-96: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 3: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال هندسه-رياضي محض -97: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 4: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3932: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3932: ترم اعمال هندسه-رياضي محض -97: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 5: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3111: ترم اعمال جبر جابجايي وهمولوژي-رياضي محض -98: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 6: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3932: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3932: ترم اعمال جبر جابجايي وهمولوژي-رياضي محض -98: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 7: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3111: ترم اعمال ابر جبرها وجبرهاي مرتب شده-رياضي محض-99: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 8: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3932: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3932: ترم اعمال ابر جبرها وجبرهاي مرتب شده-رياضي محض-99: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 9: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود فيزيك -13: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال فيزيك گرايش هسته اي-45: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تشریحی11مكانیك كوانتومی پیشرفته 11113155

08:0010:00شنبه1395/05/301تشریحی11الكترودینامیك 21113156

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 31220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 10: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود شيمي -14: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال شيمي فيزيك-شيمي-94: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 11: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود شيمي -14: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال شيمي تجزيه-شيمي -95: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 12: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود شيمي -14: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال شيمي آلي-شيمي -96: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی1شیمی آلی پیشرفته11114098

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 21220658

Page 12 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 67( کلیھ صفحات 67

6/26/2016http://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://pnunews.com


دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 13: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود شيمي -14: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال شيمي معدني-شيمي-97: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 14: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3111: ترم ورود مهندسي صنايع -22: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مهندسي صنايع-14: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی1روش هاى آمارى11117081

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 21220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 15: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

3862: ترم اعمال برنامه ريزي آموزش ازراه دور-65: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 16: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود زبانشناسي و زبانهاي خارجي -12: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال زبان شناسي همگاني-31: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 17: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود ادبيات فارسي -13: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال زبان و ادبيات فارسي-50: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی1)صرف ونحو(1عربی 11213138

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی1زبان تخصصی خارجی 21213148

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 31220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 18: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال )مديريت وبرنامه ريزي (تربيت بدني -31: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 19: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3901: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 20: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3901: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال حغرافياوبرنامه ريزي شهري-48: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 21: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال جغرافياي انساني گرايش شهري-63: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 22: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3941: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي -68: رشته 
آمايش كيفيت محيطي مناطق روستايي

3941: ترم اعمال 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

مكاتب و بنیانهاى نظرى توسعه وبرنامه ریزى 11216540
روستایی

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی1
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 23: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود روانشناسي -17: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال روانشنا سي-22: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1متون تخصصی11217070

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 21220658

Page 23 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 67( کلیھ صفحات 67

6/26/2016http://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://pnunews.com


دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 24: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3941: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي-28: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

وریهاى مدیریت پیشرفته11218219 13:3014:30شنبه1395/05/301تستی1ت

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی1مدیریت استراتژیك پیشرفته21218221

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی--قرآن كریم30حفظ جزء 31220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 25: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3941: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال مديريت بازرگاني گرايش سياست گذاري بازرگاني-29: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

وریهاى مدیریت پیشرفته11218219 13:3014:30شنبه1395/05/301تستی1ت

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی1مدیریت استراتژیك پیشرفته21218221

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی--قرآن كریم30حفظ جزء 31220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 26: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3941: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع -31: رشته 
انساني

3941: ترم اعمال 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

وریهاى مدیریت پیشرفته11218219 13:3014:30شنبه1395/05/301تستی1ت

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی1مدیریت استراتژیك پیشرفته21218221

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی--قرآن كریم30حفظ جزء 31220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 27: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال منابع انساني-مديريت دولتي-48: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی1مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته11218188

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته21218189

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 31220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 28: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال رفتارسازماني-مديريت دولتي-56: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی1مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته11218188

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی و تشریحی1مدیریت منابع انسانی پیشرفته21218189

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 31220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 29: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مباني نظري اسالم-مدرسي معارف اسالمي -65: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 30: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال تاريخ وتمدن اسالمي-مدرسي معارف اسالمي-66: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 31: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال انقالب اسالمي-مدرسي معارف اسالمي -67: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 32: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3901: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال قرآن و متون اسالمي-مدرسي معارف اسالمي-73: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 33: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال فلسفه دين-كالم-75: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 34: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود اقتصاد-21: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال علوم اقتصادي-12: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی1)ارشد(اقتصادسنجی21221128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 35: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3941: ترم ورود اقتصاد-21: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال )اقتصاد سنجي(علوم اقتصادي -14: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی1)ارشد(اقتصادسنجی11221128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 36: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3941: ترم ورود اقتصاد-21: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال )اقتصاد بين الملل(علوم اقتصادي-15: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی1)ارشد(اقتصادسنجی11221128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 37: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3941: ترم ورود اقتصاد-21: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال )اقتصاد اسالمي (علوم اقتصادي -16: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی1)ارشد(اقتصادسنجی11221128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 38: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود اقتصاد-21: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )اقتصاد پولي(علوم اقتصادي -18: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی1اقتصادكلان11221131
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 39: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3941: ترم ورود اقتصاد-21: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال )اقتصاد پولي(علوم اقتصادي -18: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی1)ارشد(اقتصادسنجی11221128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 40: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3941: ترم ورود اقتصاد-21: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال )اقتصاد بخش عمومي(علوم اقتصادي -19: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی1)ارشد(اقتصادسنجی11221128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 41: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3941: ترم ورود اقتصاد-21: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري-23: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی1)ارشد(اقتصادسنجی11221128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 42: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود حقوق -23: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال حقوق بين الملل-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1سازمانهاى بین المللی21223096
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 43: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود حقوق -23: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال حقوق خصوصي-35: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی1حقوق تجارت21223142

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی1آیین دادرسی مدنی31223143
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 44: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود زبان وادبيات انگليسي -25: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال آموزش زبان انگليسي-13: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی1اصول وروش تدریس زبانهاى خارجی11212233

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی1روش تحقیق21212234

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 31220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 45: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود جامعه شناسي -27: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مسائل اجتماعي ايران-جامعه شناسي-15: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی1جامعه شناسی جوانان21227109
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 46: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه فني و مهندسي-13: دانشكده 

3911: ترم ورود مهندسي عمران-13: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال راه وترابري-مهندسي عمران-09: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی--قرآن كریم30حفظ جزء 11220658

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی--طرح روسازى پیشرفته21313003
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 47: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه فني و مهندسي-13: دانشكده 

3941: ترم ورود مهندسي عمران-13: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال راه وترابري-مهندسي عمران-09: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی1تحلیل و طراحی روسازى پیشرفته11313237

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تشریحی1تكنولوژى و مواد روسازى21313299
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 48: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3911: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال رياضي گرايش كاربردي-09: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 49: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3932: ترم ورود رياضي -11: گروه آموزشي 

3932: ترم اعمال رياضي گرايش كاربردي-09: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658

Page 49 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 67( کلیھ صفحات 67

6/26/2016http://reg1.pnu.ac.ir/Forms/F0202_PROCESS_REP_FILTER/command.htm

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://pnunews.com


دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 50: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3911: ترم ورود زيست شناسي -12: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال فيزيولوژي گياهي-زيست شناسي-08: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی1متابولیسم گیاهی11112105

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1جذب وانتقال21112109

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 31220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 51: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3911: ترم ورود زيست شناسي -12: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال بيوشيمي-09: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی1آنزیمولوژى11112142

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی1كنترل متابولیسم21112143

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی1لیپیدوقند31112144

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 41220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 52: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3911: ترم ورود فيزيك -13: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال فيزيك نظري-فيزيك-08: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 53: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3911: ترم ورود فيزيك -13: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال فيز يك-09: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 54: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم پايه-11: دانشكده 

3911: ترم ورود آمار-17: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال آما ر-09: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی11استنباط آمارى 11117126

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 21220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 55: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3911: ترم ورود روانشناسي -17: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال سالمت-روانشناسي-27: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 56: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال مديريت بازرگاني-49: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

وریهاى مدیریت پیشرفته11218219 13:3014:30شنبه1395/05/301تستی1ت

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی1مدیریت استراتژیك پیشرفته21218221

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 31220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 57: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3911: ترم ورود فلسفه-19: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال تعليم وتربيت اسالمي-فلسفه تعليم وتربيت -09: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 58: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3911: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال فلسفه وكالم اسالمي-الهيات ومعارف اسالمي-06: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1منطق قدیم11220308

ل كلامی جدید21220309 13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی1مسا

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 31220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 59: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3911: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال فقه ومباني حقوق اسالمي-الهيات ومعارف اسالمي-07: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 60: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3911: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال علوم ومعارف نهج البالغه-08: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1علوم بلاغی11220326

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی11علوم نهج البلاغه 21220329

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 31220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 61: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3911: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال علوم قرآن وحديث-09: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی11علوم قرآنی 11220386

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی1روشهاى تفسیرى21220391

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 31220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 62: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3911: ترم ورود كتابداري -24: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال علم اطالعات ودانش شناسي-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 63: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3901: ترم ورود تاريخ -29: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال تاريخ اسالم-09: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 64: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3911: ترم ورود تاريخ -29: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال تاريخ اسالم-09: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 65: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
--: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3111: ترم ورود تاريخ -29: گروه آموزشي 

3892: ترم اعمال تاريخ ايران بعد ازاسالم-تاريخ-16: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 66: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه علوم انساني-12: دانشكده 

3911: ترم ورود آموزش محيط زيست-40: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال آموزش محيط زيست-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی1اصول ومفاهیم آموزش محیطزیست21240001
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3943تاريخ امتحانات

1395/04/06: زمان - 14:00

67از 67: صفحه 579: شماره گزارش

رسمي: دوره دكتري تخصصي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه مهندسي كشاورزي-14: دانشكده 

3911: ترم ورود اقتصاد ومديريت كشاورزي-13: گروه آموزشي 

3911: ترم اعمال سياست وتوسعه كشاورزي-اقتصاد كشاورزي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 11220658
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