
دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 1: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه هنر و رسانه-17: دانشكده 

3111: ترم ورود هنر-12: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )گرايش نگارگري(هنر اسالمي -14: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی6تاریخ نگارگرى در ایران91712080

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهاى سنتی ایران101712086

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی7نمایش در ایران111712087

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی121712089

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی8بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگارگرى131712111

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی9زبان تخصصی141712115

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی9مبانی هنر و جلوه هاى آن در قرآن151712116

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی161712117
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 2: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه هنر و رسانه-17: دانشكده 

3111: ترم ورود هنر-12: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال علم اطالعات و دانش شناسي-15: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی2مبانی جامعه شناسی81222073

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت91233043

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی36متون اختصاصی انگلیسی 101712184

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی6آشنایی با نسخه هاى خطی و آثار كمیاب111712185

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی6مقدمات آرشیو121712186

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی7آشنایی با علم سنجی131712191

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی7كتابخانه هاى عمومی و توسعه فرهنگی141712192

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی7كتابخانه هاى تخصصی و توسعه اهداف سازمانی151712193

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی8كتابخانه هاى دانشگاهی و توسعه علمی161712196

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی7تاریخ علوم171712197

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8زبانشناسی كاربردى181712198

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی8مدیریت كتابخانه ها و مراكز اطلاعاتی191712201

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7آشنایی با مدیریت دانش201712206

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی8اخلاق حرفه اى211712215
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 3: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه هنر و رسانه-17: دانشكده 

3111: ترم ورود هنر-12: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال طراحي پارچه-16: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی16تاریخ پارچه و نساجی 91712056

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی26آشنایی با پارچه و لباسهاى سنتی ایران 101712057

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی27پارچه شناسی 111712061

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی28تاریخ پارچه و نساجی 121712063

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت و هنر اسلامی131712066

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی9تجزیه و تحلیل آثار تجسمی141712067

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی9هنر در دنیاى كودكان151712068
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 4: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش سفال(هنر اسالمي -12: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی4تاریخچه كتابت91810021

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی6بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگارگرى101810034

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی7نمایش در ایران111810035

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران121810038

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی131810041

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی9مبانی هنر و جلوه هاى آن در قرآن141810046

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی151810047

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی9زبان تخصصی161810049
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 5: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش هنر و صنايع فلز(هنر اسالمي -13: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی4تاریخچه كتابت91810021

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی6بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگارگرى101810034

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی7نمایش در ایران111810035

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران121810038

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی131810041

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی9مبانی هنر و جلوه هاى آن در قرآن141810046

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی151810047

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی9زبان تخصصی161810049
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 6: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش هنر و صنايع چوب(هنر اسالمي -14: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی4تاریخچه كتابت91810021

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی6بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگارگرى101810034

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی7نمایش در ایران111810035

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران121810038

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی131810041

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی9مبانی هنر و جلوه هاى آن در قرآن141810046

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی151810047

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی9زبان تخصصی161810049
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 7: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش شيشه(هنر اسالمي -15: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی4تاریخچه كتابت91810021

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی6بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگارگرى101810034

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی7نمایش در ایران111810035

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران121810038

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی131810041

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی9مبانی هنر و جلوه هاى آن در قرآن141810046

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی151810047

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی9زبان تخصصی161810049

Page 7 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 34( کلیھ صفحات 34

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 - 13:54

34از 8: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش نگارگري( هنر اسالمي -16: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی4تاریخچه كتابت91810021

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی8بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگارگرى101810034

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی7نمایش در ایران111810035

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران121810038

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی131810041

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی9مبانی هنر و جلوه هاى آن در قرآن141810046

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی151810047

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی9زبان تخصصی161810049

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی6تاریخ نگارگرى در ایران171810085
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 9: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش آبگينه(هنرهاي صناعي -17: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی8سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران91810038

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی101810047

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی7آشنایی با صنایع دستی سایر ملل111810100

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7مبانی زیبایی شناسی121810109

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی8آداب معنوى در هنرهاى سنتی131810170

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی6تاریخچه شیشه گرى در ایران و جهان141810171
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 10: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش سفال(هنرهاي صناعي -18: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی8سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران91810038

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی101810047

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی7آشنایی با صنایع دستی سایر ملل111810100

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7مبانی زیبایی شناسی121810109

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی8آداب معنوى در هنرهاى سنتی131810170

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی6تاریخچه سفال در ایران و جهان141810184

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی7)دوره اسلامی(تاریخچه سفال در ایران 151810189
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 11: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش فلز(هنرهاي صناعي -19: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی8سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران91810038

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی101810047

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی7آشنایی با صنایع دستی سایر ملل111810100

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7مبانی زیبایی شناسی121810109

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی8آداب معنوى در هنرهاى سنتی131810170

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی6تاریخچه فلزكارى در ایران141810198
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 12: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش كاشي(هنرهاي صناعي -20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی8سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران91810038

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی101810047

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی7آشنایی با صنایع دستی سایر ملل111810100

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7مبانی زیبایی شناسی121810109

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی8آداب معنوى در هنرهاى سنتی131810170

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی6تاریخچه كاشی141810213

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی6آشنایی با معمارى سنتی151810216
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 13: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش منبت و معرق(هنرهاي صناعي -21: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی8سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران91810038

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی101810047

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی7آشنایی با صنایع دستی سایر ملل111810100

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7مبانی زیبایی شناسی121810109

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی8آداب معنوى در هنرهاى سنتی131810170

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی6تاریخچه هنرى چوب141810226

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی6چوب شناسی151810228
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 14: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش نساجي سنتي(هنرهاي صناعي -22: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی8سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران91810038

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی101810047

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی7آشنایی با صنایع دستی سایر ملل111810100

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7مبانی زیبایی شناسی121810109

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی8آداب معنوى در هنرهاى سنتی131810170

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی6تاریخچه نساجی در جهان141810241

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی7تاریخچه نساجی ایران151810245
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 15: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش طراحي فرش (فرش -23: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی26شناخت طرح و نقش فرش ایران 91810281

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی7مدیریت تولید فرش101810288

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی7تاریخ فرش جهان111810290

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی8شناخت بازارهاى جهانی فرش121810292

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی8موزه دارى فرش131810293

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی7زبان تخصصی141810298
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 16: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش بافت و مرمت فرش ( فرش -24: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی26شناخت طرح و نقش فرش ایران 91810281

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی7مدیریت تولید فرش101810288

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی7تاریخ فرش جهان111810290

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی8شناخت بازارهاى جهانی فرش121810292

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی9موزه دارى فرش131810293

10:3012:30دو شنبه1395/06/013تستی7زبان تخصصی141810298

Page 16 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 34( کلیھ صفحات 34

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 - 13:54

34از 17: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
--: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش خوشنويسي ( كتابت و نگارگري -25: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی4تاریخچه كتابت91810021

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران101810038

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی111810047

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی4آشنایی با صنایع دستی سایر ملل121810100

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی6آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی131810107

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7مبانی زیبایی شناسی141810109

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی8آشنایی با دیوارنگارى در ایران151810120

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی9تاریخ تطبیقی نگارگرى ایران با نقاشی شرق161810121

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی6تاریخ خط171810122

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی8بررسی شیوه هاى خوشنویسی181810131

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی9نسخه خوانی و آشنایی با نسخ خطی191810134

Page 17 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 34( کلیھ صفحات 34

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 - 13:54

34از 18: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش طراحي سنتي و تذهيب( كتابت و نگارگري -26: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی4تاریخچه كتابت91810021

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران101810038

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی111810047

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی4آشنایی با صنایع دستی سایر ملل121810100

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی6آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی131810107

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7مبانی زیبایی شناسی141810109

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی8آشنایی با دیوارنگارى در ایران151810120

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی9تاریخ تطبیقی نگارگرى ایران با نقاشی شرق161810121

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی6تاریخچه و مكاتب تذهیب171810136
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 19: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش نگارگري ( كتابت و نگارگري -27: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی4تاریخچه كتابت91810021

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران101810038

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی111810047

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی4آشنایی با صنایع دستی سایر ملل121810100

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی6آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی131810107

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7مبانی زیبایی شناسی141810109

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی16بررسی ویژگی هاى مكاتب نگارگرى 151810110

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی27بررسی ویژگی هاى مكاتب نگارگرى 161810114

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی8آشنایی با دیوارنگارى در ایران171810120

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی9تاریخ تطبیقی نگارگرى ایران با نقاشی شرق181810121
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 20: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش خيالي نگاري ( كتابت و نگارگري -28: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی4تاریخچه كتابت91810021

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهاى سنتی ایران101810038

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی111810047

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی4آشنایی با صنایع دستی سایر ملل121810100

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی6آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی131810107

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی7مبانی زیبایی شناسی141810109

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی8آشنایی با دیوارنگارى در ایران151810120

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی9تاریخ تطبیقی نگارگرى ایران با نقاشی شرق161810121

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی8آشنایی با مضامین مذهبی171810156
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 21: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش طراحي چاپ پارچه(طراحي پارچه و لباس -29: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی91810047

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی26آشنایی با پارچه و لباسهاى سنتی ایران 101810337

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی16تاریخ پارچه و نساجی 111810345

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی27پارچه شناسی 121810347

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی28تاریخ پارچه و نساجی 131810349

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی9تجزیه و تحلیل آثار تجسمی141810352

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی9هنر در دنیاى كودكان151810353
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 22: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي كاربردي-10: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال .صنايع دستي-30: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی4تاریخچه كتابت91810021

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حكمت هنر اسلامی101810047

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی26انسان، طبیعت، طراحی 111810318

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی9طرح اشیاء در تمدن اسلامی121810321
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 23: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي تجسمي-12: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش ارتباط تصويري(ارتباط تصويري -10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی6تاریخچه كتابت91810021

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی8حكمت هنر اسلامی101810047

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی5تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهاى تجسمی111812013

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی16تصویر متحرك 121812017

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی7چاپهاى ماشینی131812019

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی7تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویرى141812020

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی8هنر در دنیاى كودكان151812024
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 24: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي تجسمي-12: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال عكاسي-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی5تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهاى تجسمی91812013

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی18تصویر متحرك 101812017
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 25: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود هنرهاي تجسمي-12: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )گرايش نقاشي عمومي ( نقاشي -12: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1زبان خارجی11212256

15:0016:00چهار شنبه1395/06/035تستی1فارسی21213210

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی31215427

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 41215428

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه51215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه61215430

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده و جمعیت81233043

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی4حكمت هنر اسلامی91810047

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی6تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهاى تجسمی101812013
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 26: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود مهندسي شهرسازي-13: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال مهندسي شهرسازي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی11212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی21213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه31215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه41215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی51215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 61215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت81233044

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی6زبان تخصصی91813011

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی7برنامه ریزى حمل و نقل شهرى101813026

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی7مسكن111813027

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی9برنامه ریزى منطقه اى121813032

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی9بافت هاى فرسوده و تاریخی131813033

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی7بوم شناسی و برنامه ریزى و طراحی محیطی141813037

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی8حقوق و قوانین شهرى151813038
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 27: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3931: ترم ورود مهندسي شهرسازي-13: گروه آموزشي 

3931: ترم اعمال مهندسي شهرسازي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی11212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی21213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه31215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه41215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی51215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 61215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت81233044

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی6زبان تخصصی91813011

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی7مسكن101813027

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی9برنامه ریزى منطقه اى111813032

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی8بوم شناسی و برنامه ریزى و طراحی محیطی121813037

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی9حقوق و قوانین شهرى131813038

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی8آشنایی با معمارى معاصر141813076
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 28: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود مهندسي معماري-14: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال مهندسي معماري-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی11212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی21213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه31215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه41215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی51215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 61215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت81233044

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی4آشنایی با معمارى جهان91814032

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی4سازه هاى بتنی101814040

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی5تنظیم شرایط محیطی111814044

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی6آشنایی با معمارى معاصر121814045

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی6)نور و صدا(تاسیسات الكتریكی 131814046

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی7مبانی نظرى معمارى141814047

10:3012:30سه شنبه1395/06/024تستی7تاسیسات مكانیكی151814049
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 29: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود مرمت-15: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال مرمت بناهاي تاريخي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

15:0016:00یك شنبه1395/05/312تستی1زبان خارجی11212255

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی1فارسی21213209

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی ویژه31215429

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی7ورزش ویژه41215430

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی5تربیت بدنی51215431

15:0016:00پنج شنبه1395/06/046تستی17ورزش 61215432

13:3014:30شنبه1395/05/301تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 71220657

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی8دانش خانواده وجمعیت81233044

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی7آشنایی با معمارى جهان91814032

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی8تنظیم شرایط محیطی101814044

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی6قوانین و تشكیلات مرمت111815020

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی7آشنایی با بافت هاى تاریخی121815022

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی6مدیریت و تشكیلات كارگاهی131815026

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی7شناخت سازه هاى سنتی141815030

13:3014:30چهار شنبه1395/06/035تستی8فن شناسی و آسیب شناسی بناهاى تاریخی151815033

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی6زبان تخصصی161815036
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 30: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي ارشد: مقطع 
--: نوع برنامه هنر و رسانه-17: دانشكده 

3111: ترم ورود هنر-12: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال پژوهش هنر-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

10:3012:30شنبه1395/05/301تستی1آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران21712001

10:3012:30یك شنبه1395/05/312تستی11زبان تخصصی 31712002

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی2حكمت هنر اسلامی41712006

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی11هنر و تمدن اسلامی 51712015

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی21هنر و تمدن اسلامی 61712016

08:0010:00یك شنبه1395/05/312تستی1تجزیه و تحلیل ونقد آثار هنرهاى تجسمی71712017

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی11مبانی هنرهاى تجسمی 81712018

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی11مبانی هنرهاى نمایشی 91712020
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 31: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي ارشد: مقطع 
--: نوع برنامه هنر و رسانه-17: دانشكده 

3111: ترم ورود هنر-12: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال مديريت رسانه-13: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

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

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی1زبان تخصصی21712125

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی2مدیریت اسلامی31712128

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی3حقوق بین الملل ارتباط جمعی41712135

ین نگارش زبان فارسی51712137 13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی1آ

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی1بنیادهاى علم سیاست61712138

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی1مدیریت عمومی71712139

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1ارتباط جمعی81712140

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی1مبانی خبر در رادیو و تلویزیون91712143

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی1كاربرد آمار در علوم اجتماعی101712144
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 32: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي ارشد: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و رسانه-17: دانشكده 

3921: ترم ورود هنر-12: گروه آموزشي 

3921: ترم اعمال مديريت رسانه-13: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

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

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی1زبان تخصصی21712125

13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی2مدیریت اسلامی31712128

15:0016:00دو شنبه1395/06/013تستی3حقوق بین الملل ارتباط جمعی41712135

ین نگارش زبان فارسی51712137 13:3014:30سه شنبه1395/06/024تستی1آ

10:3012:30چهار شنبه1395/06/035تستی1بنیادهاى علم سیاست61712138

08:0010:00شنبه1395/05/301تستی1مدیریت عمومی71712139

13:3014:30پنج شنبه1395/06/046تستی1ارتباط جمعی81712140

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی1مبانی خبر در رادیو و تلویزیون91712143

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی1كاربرد آمار در علوم اجتماعی101712144
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 33: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي ارشد: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3921: ترم ورود مهندسي شهرسازي-13: گروه آموزشي 

3921: ترم اعمال طراحي شهري-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

15:0016:00شنبه1395/05/301تستی1مسكن21813027

13:3014:30یك شنبه1395/05/312تستی و تشریحی1نظریه هاى طراحی شهرى31813042

15:0016:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی1سیر اندیشه هاى شهرسازى41813043

13:3014:30دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی1روشهاوفنون طراحی شهرى51813044
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دانشگاه پيام نور

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

1395/04/06: زمان - 13:54

34از 34: صفحه 579: شماره گزارش

تمامي دوره ها: دوره كارشناسي ارشد: مقطع 
نوع برنامه درسي: نوع برنامه هنر و معماري-18: دانشكده 

3901: ترم ورود مهندسي معماري-14: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال مهندسي معماري-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

08:0010:00چهار شنبه1395/06/035تستی و تشریحی1حكمت هنر اسلامی21814001

08:0010:00سه شنبه1395/06/024تستی و تشریحی1روش تحقیق معمارى31814004

08:0010:00دو شنبه1395/06/013تستی و تشریحی1سیراندیشه هاى معمارى41814005

08:0010:00پنج شنبه1395/06/046تستی و تشریحی1نظریه و روشهاى طراحی51814006
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