
دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 81: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و -10: رشته 
دبستاني

3861: ترم اعمال 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1كلیات فلسفه11211009

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی2مقدمات تكنولوژى آموزشی21211011

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2روشهاى آمارى درعلوم تربیتی31211012

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3اصول ومبانی آموزش وپرورش41211013

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی3روشهاوفنون تدریس51211014

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی3سنجش واندازه گیرى درعلوم تربیتی61211015

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی4مقدمات مشاوره وراهنمایی71211018

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی81211019

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4آشنایی باكتابخانه واصول كتابدارى91211020

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی5مقدمات برنامه ریزى آموزشی ودرسی101211022

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی6تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران111211023

ل آموزش وپرورش درایران121211026 11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی9مسا

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی4آموزش وپرورش كودكان استثنایی131211027

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2فلسفه آموزش وپرورش141211038

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی9بهداشت مدارس151211041

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی4آموزش وپرورش تطبیقی161211057

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی5مقدمات مدیریت آموزشی171211060

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی6آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی181211061

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6قصه گویی ونمایش خلاق191211062

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6روش تدریس علوم تجربی واجتماعی201211063

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6آموزش هنرنقاشی وكاردستی211211064

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7آشنایی بامفاهیم وروش تدریس ریاضیات221211065

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7آشنایی بافعالیتهاى تربیتی واجتماعی231211066

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7حركات ورزشی وسرودهاى خاص كودكان241211067

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7زبان آموزى251211068

تشریحی17كارعملی 261211069

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی8اصول بهداشت وكمكهاى اولیه271211070

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8بهداشت وتغذیه مادروكودك281211071

تشریحی28كارعملی 291211072

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی8مشاوره كودك301211073

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی8)ورزش وبازیهاى دبستانی (تربیت بدنی 311211074

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی9تهیه وكاربردموادووسایل آموزشی321211075

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی9مدیریت مراكزپیش دبستانی ودبستانی331211076

تشریحی39كارعملی 341211077
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11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی8)اصلی(اخلاق اسلامی 351211078
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 82: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و -10: رشته 
دبستاني

3861: ترم اعمال 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 361211411

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی9متون زبان تخصصی پیش دبستانی ودبستانی371212042

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی381212256

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی5ادبیات كودكان391213112

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی401213210

تستی13تربیت بدنی 411215152

تستی24تربیت بدنی 421215153

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی1عمومی-روانشناسی 431217095

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2روانشناسی تربیتی441217096

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی5)كودكی(1روانشناسی رشد451217097

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6)نوجوانی(2روانشناسی رشد461217098

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5روانشناسی آموزش خواندن471217103

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5روانشناسی بازى481217104

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6روانشناسی اجتماعی491217105

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 501220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 511220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1اندیشه سیاسی امام خمینی521220479

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی4كلیات اقتصاد531221014

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی5اقتصادآموزش وپرورش541221017

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی2جامعه شناسی عمومی551222067

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی3جامعه شناسی آموزش وپرورش561222068

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران571223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران581229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 591233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی1)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 601233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 611233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی1)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 621233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه631233038
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 83: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و -10: رشته 
دبستاني

3861: ترم اعمال 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1كلیات فلسفه11211009

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1مقدمات تكنولوژى آموزشی21211011

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی1روشهاى آمارى درعلوم تربیتی31211012

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی2اصول ومبانی آموزش وپرورش41211013

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2روشهاوفنون تدریس51211014

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی2سنجش واندازه گیرى درعلوم تربیتی61211015

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی3مقدمات مشاوره وراهنمایی71211018

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی81211019

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی3آشنایی باكتابخانه واصول كتابدارى91211020

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی4مقدمات برنامه ریزى آموزشی ودرسی101211022

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی5تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران111211023

ل آموزش وپرورش درایران121211026 11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی6مسا

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3آموزش وپرورش كودكان استثنایی131211027

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2فلسفه آموزش وپرورش141211038

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8بهداشت مدارس151211041

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی3آموزش وپرورش تطبیقی161211057

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی4مقدمات مدیریت آموزشی171211060

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی4آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی181211061

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی4قصه گویی ونمایش خلاق191211062

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی5روش تدریس علوم تجربی واجتماعی201211063

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5آموزش هنرنقاشی وكاردستی211211064

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5آشنایی بامفاهیم وروش تدریس ریاضیات221211065

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی8آشنایی بافعالیتهاى تربیتی واجتماعی231211066

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6حركات ورزشی وسرودهاى خاص كودكان241211067

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6زبان آموزى251211068

تشریحی15كارعملی 261211069

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6اصول بهداشت وكمكهاى اولیه271211070

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7بهداشت وتغذیه مادروكودك281211071

تشریحی26كارعملی 291211072

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7مشاوره كودك301211073

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی8)ورزش وبازیهاى دبستانی (تربیت بدنی 311211074

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7تهیه وكاربردموادووسایل آموزشی321211075

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7مدیریت مراكزپیش دبستانی ودبستانی331211076

تشریحی37كارعملی 341211077
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11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی6)اصلی(اخلاق اسلامی 351211078
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 84: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و -10: رشته 
دبستاني

3861: ترم اعمال 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 361211411

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7متون زبان تخصصی پیش دبستانی ودبستانی371212042

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی381212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس391212300

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی4ادبیات كودكان401213112

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی411213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی421215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 431215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه441215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه451215430

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی1عمومی-روانشناسی 461217095

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2روانشناسی تربیتی471217096

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی4)كودكی(1روانشناسی رشد481217097

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5)نوجوانی(2روانشناسی رشد491217098

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4روانشناسی آموزش خواندن501217103

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4روانشناسی بازى511217104

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6روانشناسی اجتماعی521217105

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 531220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 541220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی551220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 561220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی3كلیات اقتصاد571221014

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی8اقتصادآموزش وپرورش581221017

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1جامعه شناسی عمومی591222067

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی2جامعه شناسی آموزش وپرورش601222068

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران611223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران621229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 631233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 641233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 651233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 661233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه671233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت681233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 85: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6كاربردمقدمات كامپیوتردرمدیریت آموزشی11115010

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1كلیات فلسفه21211009

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2آموزش بزرگسالان31211010

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی2مقدمات تكنولوژى آموزشی41211011

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2روشهاى آمارى درعلوم تربیتی51211012

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3اصول ومبانی آموزش وپرورش61211013

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی3روشهاوفنون تدریس71211014

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی3سنجش واندازه گیرى درعلوم تربیتی81211015

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی4آموزش وپرورش تطبیقی91211016

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی4آموزش وپرورش ابتدایی ،راهنمایی ومتوسطه101211017

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی4مقدمات مشاوره وراهنمایی111211018

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی121211019

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4آشنایی باكتابخانه واصول كتابدارى131211020

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی5مدیریت عمومی141211021

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی5مقدمات برنامه ریزى آموزشی ودرسی151211022

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی5تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران161211023

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6اصول مدیریت آموزشی171211024

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی6اصول برنامه ریزى آموزشی181211025

ل آموزش وپرورش درایران191211026 11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی6مسا

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آموزش وپرورش كودكان استثنایی201211027

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7روابط انسانی درسازمانهاى آموزشی211211028

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7نظارت وراهنمایی تعلیماتی221211029

تشریحی7مدیریت كارعملی درآموزشگاه231211030

ل نوجوانان وجوانان241211031 11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7مسا

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی8سازمان وقوانین آموزش وپرورش251211032

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی8بهداشت عمومی261211033

تشریحی8مدیریت كارعملی درسازمانها271211034

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی8راهنمایی تحصیلی وشغلی281211035

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8روشهاى ارزشیابی آموزشی291211036

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی9مدیریت اسلامی301211037

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی9فلسفه آموزش وپرورش311211038

تشریحی9)سمینار(پروژه تحقیقاتی 321211039

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی9اصول برنامه ریزى درسی331211040

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8بهداشت مدارس341211041

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 351211411
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 86: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی5متون زبان خارجه درمدیریت آموزشی361212040

)دربرنامه ریزى آموزشی درسی (متون زبان خارجه 371212041 11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی8

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی381212256

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی391213210

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6اصول حسابدارى401214016

تستی12تربیت بدنی 411215152

تستی23تربیت بدنی 421215153

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی1عمومی-روانشناسی 431217095

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2روانشناسی تربیتی441217096

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی5)كودكی(1روانشناسی رشد451217097

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6)نوجوانی(2روانشناسی رشد461217098

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی9روانشناسی شخصیت471217099

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی9روانشناسی اجتماعی درتعلیم وتربیت481217100

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی7انسان شناسی دراسلام491220003

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 501220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 511220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1اندیشه سیاسی امام خمینی521220479

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی4كلیات اقتصاد531221014

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی5اقتصادآموزش وپرورش541221015

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی0008مبانی امورمالی وتنظیم بودجه در551221016

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی2جامعه شناسی عمومی561222067

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی3جامعه شناسی آموزش وپرورش571222068

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران581223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران591229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 601233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی1)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 611233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 621233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی1)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 631233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه641233038
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 87: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی4كاربردمقدمات كامپیوتردرمدیریت آموزشی11115010

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1كلیات فلسفه21211009

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1آموزش بزرگسالان31211010

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1مقدمات تكنولوژى آموزشی41211011

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2روشهاى آمارى درعلوم تربیتی51211012

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی2اصول ومبانی آموزش وپرورش61211013

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2روشهاوفنون تدریس71211014

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی3سنجش واندازه گیرى درعلوم تربیتی81211015

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی3آموزش وپرورش تطبیقی91211016

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2آموزش وپرورش ابتدایی ،راهنمایی ومتوسطه101211017

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی3مقدمات مشاوره وراهنمایی111211018

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی121211019

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی8آشنایی باكتابخانه واصول كتابدارى131211020

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی4مدیریت عمومی141211021

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی4مقدمات برنامه ریزى آموزشی ودرسی151211022

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی4تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران161211023

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5اصول مدیریت آموزشی171211024

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی5اصول برنامه ریزى آموزشی181211025

ل آموزش وپرورش درایران191211026 11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی4مسا

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی5آموزش وپرورش كودكان استثنایی201211027

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی5روابط انسانی درسازمانهاى آموزشی211211028

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی6نظارت وراهنمایی تعلیماتی221211029

تشریحی6مدیریت كارعملی درآموزشگاه231211030

ل نوجوانان وجوانان241211031 11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی4مسا

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی6سازمان وقوانین آموزش وپرورش251211032

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی6بهداشت عمومی261211033

تشریحی6مدیریت كارعملی درسازمانها271211034

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6راهنمایی تحصیلی وشغلی281211035

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7روشهاى ارزشیابی آموزشی291211036

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی7مدیریت اسلامی301211037

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7فلسفه آموزش وپرورش311211038

تشریحی8)سمینار(پروژه تحقیقاتی 321211039

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7اصول برنامه ریزى درسی331211040

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7بهداشت مدارس341211041

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 351211411
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 88: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی4متون زبان خارجه درمدیریت آموزشی361212040

)دربرنامه ریزى آموزشی درسی (متون زبان خارجه 371212041 11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی381212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس391212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی401213210

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4اصول حسابدارى411214016

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی421215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 431215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه441215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه451215430

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی1عمومی-روانشناسی 461217095

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2روانشناسی تربیتی471217096

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی3)كودكی(1روانشناسی رشد481217097

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5)نوجوانی(2روانشناسی رشد491217098

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی7روانشناسی شخصیت501217099

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی7روانشناسی اجتماعی درتعلیم وتربیت511217100

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی6انسان شناسی دراسلام521220003

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 531220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 541220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی551220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 561220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی3كلیات اقتصاد571221014

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی8اقتصادآموزش وپرورش581221015

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی0008مبانی امورمالی وتنظیم بودجه در591221016

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1جامعه شناسی عمومی601222067

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی2جامعه شناسی آموزش وپرورش611222068

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران621223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران631229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 641233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 651233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 661233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 671233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه681233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت691233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 89: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني -71: رشته 
ودبستاني

3881: ترم اعمال 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی1آمارتوصیفی11117004

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی3آماراستنباطی21117005

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی4كاربردآزمونهاى روانی31211004

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی4اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده41211005

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2فلسفه آموزش وپرورش51211006

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی4روشهاوفنون تدریس61211007

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1كلیات فلسفه71211009

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی5مقدمات برنامه ریزى آموزشی ودرسی81211022

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی6فناورى آموزشی91211042

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی6مدیریت آموزشی101211043

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7روش تحقیق درعلوم تربیتی111211051

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6قصه گویی ونمایش خلاق121211062

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6زبان آموزى131211068

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7مدیریت مراكزپیش دبستانی ودبستانی141211076

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی6)اصلی(اخلاق اسلامی 151211078

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7روش تدریس مهارت خواندن دردبستان161211079

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7مفاهیم وروش تدریس ریاضیات درپیش دبستان ودبستان171211080

تشریحی17كارآموزى 181211081

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی8مفاهیم وروش تدریس علوم تجربی درپیش دبستان ودبستان191211082

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی6مفاهیم وروش تدریس علوم قرآن درپیش دبستان ودبستان201211083

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8مفاهیم وروش تدریس هنردرپیش دبستان ودبستان211211084

تشریحی8پروژه تحقیقاتی221211085

تشریحی28كارورزى 231211086

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی4اصول ومبانی آموزش وپرورش241211087

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی5ادبیات كودكان ونوجوانان251211088

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5روانشناسی آموزش خواندن261211350

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6حركات ورزشی و سرود هاى خاص271211351

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6آشنایی با فعالیتهاى تربیتی و اجتماعی281211352

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی8اصول بهداشت و كمك هاى اولیه291211353

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2روانشناسی تربیتی301211365

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4مقدمات روشهاى تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی311211366

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3روان سنجی321211367

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی3)نظریه ها و مفاهیم (روانشناسی شخصیت 331211407

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 341211411
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11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5)آموزش پیش دبستانی ودبستانی (زبان تخصصی 351212043

Page 92 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 498( کلیھ صفحات 504

9/2/2016http://reg.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
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 90: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني -71: رشته 
ودبستاني

3881: ترم اعمال 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی361212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس371212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی381213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی391215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 401215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه411215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه421215430

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی22روانشناسی عمومی 431217006

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4اختلالات یادگیرى441217035

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی12روانشناسی رشد451217046

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی461217049

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3روانشناسی وآموزش كودكان استثنایی471217051

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4روانشناسی پویایی گروه481217052

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی3روش هاى تغییرواصلاح رفتار491217053

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی5اصول وفنون راهنمایی ومشاوره تحصیلی501217054

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی1مبانی واصول راهنمایی ومشاوره511217055

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی11روانشناسی عمومی 521217056

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5روانشناسی بازى531217104

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2روانشناسی اجتماعی541217105

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3روانشناسی یادگیرى551217186

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 561220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 571220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی581220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 591220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران601223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران611229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 621233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 631233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 641233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 651233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه661233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت671233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 91: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي-72: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی1آمارتوصیفی11117004

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی3آماراستنباطی21117005

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی4كاربردآزمونهاى روانی31211004

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی4اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده41211005

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2فلسفه آموزش وپرورش51211006

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی4روشهاوفنون تدریس61211007

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی4اصول ومبانی آموزش وپرورش71211008

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1كلیات فلسفه81211009

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6آموزش بزرگسالان91211010

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6مقدمات تكنولوژى آموزشی101211011

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی5مقدمات برنامه ریزى آموزشی ودرسی111211022

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی5تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران121211023

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی7مدیریت اسلامی131211037

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی8اصول برنامه ریزى درسی141211040

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی5فناورى آموزشی151211042

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی5مدیریت آموزشی161211043

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6آموزش وپرورش تطبیقی171211044

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی6جامعه شناسی آموزش وپرورش181211045

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6مدیریت كتابخانه191211046

ل آموزش وپرورش ایران201211047 11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7مسا

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6درآمدى برنقش ادبیات درمدارس211211048

تشریحی17كارآموزى 221211049

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی7مدیریت كلاس231211050

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7روش تحقیق درعلوم تربیتی241211051

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی7حرفه اى-برنامه ریزى آموزش فنی 251211052

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8درآمدى برنقش هنردرمدارس261211053

تشریحی8پروژه كارعملی271211054

تشریحی28كارورزى 281211055

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی5كاربرد كامپیوتر در مدیریت آموزشی291211354

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی6اصول برنامه ریزى آموزشی301211355

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7نظارت و راهنمایی تعلیماتی311211356

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8روشهاى ارزشیابی آموزشی321211357

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی8مبانی امور مالی و تنظیم بودجه331211358

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2روانشناسی تربیتی341211365

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4مقدمات روشهاى تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی351211366
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 92: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي-72: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3روان سنجی361211367

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی3)نظریه ها و مفاهیم (روانشناسی شخصیت 371211407

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 381211411

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی5زبان تخصصی برنامه ریزى درسی391212020

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی401212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس411212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی421213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی431215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 441215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه451215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه461215430

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی22روانشناسی عمومی 471217006

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4اختلالات یادگیرى481217035

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی12روانشناسی رشد491217046

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی501217049

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3روانشناسی وآموزش كودكان استثنایی511217051

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4روانشناسی پویایی گروه521217052

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی3روش هاى تغییرواصلاح رفتار531217053

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی1مبانی واصول راهنمایی ومشاوره541217055

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی11روانشناسی عمومی 551217056

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2روانشناسی اجتماعی561217105

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3روانشناسی یادگیرى571217186

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 581220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 591220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی601220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 611220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران621223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران631229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 641233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 651233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 661233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 671233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه681233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت691233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 93: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال راهنمايي و مشاوره-73: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی5فیزیولوژى اعصاب وغدد11112003

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2آمارتوصیفی21117004

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی3آماراستنباطی31117005

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی4كاربردآزمونهاى روانی41211004

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی4اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده51211005

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2فلسفه آموزش وپرورش61211006

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی4روشهاوفنون تدریس71211007

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1كلیات فلسفه81211009

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی6فناورى آموزشی91211090

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی15آسیب شناسی روانی 101211093

ل جوانان ونوجوانان درایران ومعاصر111211094 11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6مسا

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی6خانواده نابسامان121211095

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7مهارتهاى ارتباطی كلاس131211096

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی27آسیب شناسی روانی 141211098

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7بازى درمانی151211099

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی8اصول وفنون راهنمایی ومشاوره سالمندان161211101

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7مدیریت مراكزراهنمایی ومشاوره171211102

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی8نهادخانواده دراسلام وایران181211103

تشریحی8پروژه كارعملی191211104

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی5مبانی جامعه شناسی201211359

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی6آسیب شناسی اجتماعی211211360

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه هاى مربوط به آن221211361

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی8روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها231211362

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی27نظریه هاى مشاوره و روان درمانی 241211363

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6كاربرد كامپیوتر در روانشناسی251211364

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2روانشناسی تربیتی261211365

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4مقدمات روشهاى تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی271211366

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3روان سنجی281211367

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی3)نظریه ها و مفاهیم (روانشناسی شخصیت 291211407

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی26روانشناسی رشد 301211408

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی8راهنمایی و مشاوره گروهی311211409

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 321211411

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی16نظریه هاى مشاوره و روان درمانی 331211449

تشریحی15كارورزى 341211450

تشریحی26كارورزى 351211451
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 94: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم تربيتي -11: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال راهنمايي و مشاوره-73: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5زبان تخصصی مشاوره361212044

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی371212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس381212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی391213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی401215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 411215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه421215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه431215430

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی22روانشناسی عمومی 441217006

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4اختلالات یادگیرى451217035

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی12روانشناسی رشد461217046

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی471217049

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3روانشناسی وآموزش كودكان استثنایی481217051

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4روانشناسی پویایی گروه491217052

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی3روش هاى تغییرواصلاح رفتار501217053

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی1مبانی واصول راهنمایی ومشاوره511217055

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی11روانشناسی عمومی 521217056

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2روانشناسی اجتماعی531217105

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5روانشناسی ازدیدگاه دانشمندان اسلامی541217106

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7بهداشت روانی551217107

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5مددكارى اجتماعی561217108

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8مقدمات روانپزشكی571217109

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3روانشناسی یادگیرى581217186

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 591220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 601220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی611220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 621220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران631223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران641229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 651233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 661233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 671233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 681233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه691233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت701233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 95: صفحه 579: شماره گزارش

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

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

3861: ترم اعمال مترجمي زبان انگليسي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی11خواندن ودرك مفاهیم 21212045

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی22خواندن ودرك مفاهیم 31212047

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی12دستورونگارش 41212049

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی2فنون یادگیرى زبان51212050

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی33خواندن ودرك مفاهیم 61212051

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی23دستورونگارش 71212052

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی3ساخت زبان فارسی81212053

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی3نگارش فارسی91212054

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تشریحی4نگارش پیشرفته101212055

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی14كلیات زبان شناسی 111212056

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی4اصول وروش ترجمه121212057

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی14درآمدى برادبیات انگلیسی 131212058

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4آشنایی باادبیات معاصرایران141212059

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی25كلیات زبان شناسی 151212061

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی5نمونه هاى نثرساده انگلیسی161212062

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی25درآمدى برادبیات انگلیسی 171212063

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5ترجمه متون ساده181212064

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تشریحی5مقاله نویسی191212065

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی و تشریحی5نامه نگارى201212067

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6واژه شناسی211212068

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی6خواندن متون مطبوعاتی221212069

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی6نمونه هاى شعرساده انگلیسی231212070

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تشریحی7ترجمه متون ادبی241212071

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی16ترجمه پیشرفته 251212072

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6كاربرداصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه261212073

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی6آواشناسی انگلیسی271212075

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی17ترجمه متون مطبوعاتی 281212076

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی17ترجمه مكاتبات واسناد291212077

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی6بررسی مقابله اى ساخت جمله301212078

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی7اصول ومبانی نظرى ترجمه311212079

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی27ترجمه پیشرفته 321212080

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی17بررسی آثارترجمه شده اسلامی 331212082

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی18اصول وروش تحقیق 341212083

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی28بررسی آثارترجمه شده اسلامی 351212084
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 96: صفحه 579: شماره گزارش

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

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

3861: ترم اعمال مترجمي زبان انگليسي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی28ترجمه متون مطبوعاتی 361212085

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تشریحی18ترجمه انفرادى 371212087

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی8روش تدریس زبان انگلیسی381212088

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی8ترجمه متون سیاسی391212089

08:3010:30شنبه1395/10/1812تشریحی29ترجمه انفرادى 401212090

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی29اصول وروش تحقیق 411212091

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی9آزمون سازى زبان انگلیسی421212092

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی9ترجمه متون اقتصادى431212094

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی29ترجمه مكاتبات واسناد441212095

تشریحی17ترجمه شفاهی 451212096

تشریحی28ترجمه شفاهی 461212097

تشریحی39ترجمه شفاهی 471212098

تشریحی14بیان شفاهی داستان 481212099

تشریحی25بیان شفاهی داستان 491212100

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی11گفت وشنود501212101

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی22گفت وشنود511212102

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تشریحی6ترجمه نواروفیلم521212103

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1)دانشپذیرى(زبان عمومی 531212270

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی541213210

تستی14تربیت بدنی 551215152

تستی27تربیت بدنی 561215153

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 571220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 581220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1اندیشه سیاسی امام خمینی591220479

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران601223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران611229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 621233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی1)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 631233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 641233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی1)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 651233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه661233038
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 97: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود زبانشناسي و زبانهاي خارجي -12: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مترجمي زبان انگليسي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی11خواندن ودرك مفاهیم 21212045

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی22خواندن ودرك مفاهیم 31212047

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی11دستورونگارش 41212049

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی1فنون یادگیرى زبان51212050

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی33خواندن ودرك مفاهیم 61212051

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی22دستورونگارش 71212052

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی1ساخت زبان فارسی81212053

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2نگارش فارسی91212054

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تشریحی3نگارش پیشرفته101212055

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی13كلیات زبان شناسی 111212056

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی3اصول وروش ترجمه121212057

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی13درآمدى برادبیات انگلیسی 131212058

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی3آشنایی باادبیات معاصرایران141212059

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی24كلیات زبان شناسی 151212061

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی4نمونه هاى نثرساده انگلیسی161212062

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی24درآمدى برادبیات انگلیسی 171212063

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی4ترجمه متون ساده181212064

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تشریحی4مقاله نویسی191212065

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی و تشریحی4نامه نگارى201212067

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5واژه شناسی211212068

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی5خواندن متون مطبوعاتی221212069

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی5نمونه هاى شعرساده انگلیسی231212070

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تشریحی6ترجمه متون ادبی241212071

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی15ترجمه پیشرفته 251212072

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی5كاربرداصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه261212073

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی6آواشناسی انگلیسی271212075

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی16ترجمه متون مطبوعاتی 281212076

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی16ترجمه مكاتبات واسناد291212077

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی5بررسی مقابله اى ساخت جمله301212078

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی6اصول ومبانی نظرى ترجمه311212079

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی26ترجمه پیشرفته 321212080

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی16بررسی آثارترجمه شده اسلامی 331212082

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی17اصول وروش تحقیق 341212083

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی27بررسی آثارترجمه شده اسلامی 351212084
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 98: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود زبانشناسي و زبانهاي خارجي -12: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مترجمي زبان انگليسي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی27ترجمه متون مطبوعاتی 361212085

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تشریحی17ترجمه انفرادى 371212087

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی7روش تدریس زبان انگلیسی381212088

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی7ترجمه متون سیاسی391212089

08:3010:30شنبه1395/10/1812تشریحی28ترجمه انفرادى 401212090

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی28اصول وروش تحقیق 411212091

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی8آزمون سازى زبان انگلیسی421212092

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی8ترجمه متون اقتصادى431212094

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی28ترجمه مكاتبات واسناد441212095

تشریحی16ترجمه شفاهی 451212096

تشریحی27ترجمه شفاهی 461212097

تشریحی38ترجمه شفاهی 471212098

تشریحی13بیان شفاهی داستان 481212099

تشریحی24بیان شفاهی داستان 491212100

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی11گفت وشنود501212101

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی22گفت وشنود511212102

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تشریحی5ترجمه نواروفیلم521212103

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1)دانشپذیرى(زبان عمومی 531212270

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس541212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی551213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی561215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 571215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه581215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه591215430

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 601220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 611220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی621220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 631220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران641223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران651229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 661233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 671233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 681233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 691233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه701233038
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 99: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود زبانشناسي و زبانهاي خارجي -12: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مترجمي زبان انگليسي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت711233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 100: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود ادبيات فارسي -13: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال زبان و ادبيات فارسي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی21212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس31212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی11قواعدعربی 41213001

ت عربی 51213002 11:0013:00شنبه1395/10/117تستی11قرا

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی1رودكی ومنوچهرى1بخش 1نظم 61213003

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی1فرخی وكسایی2بخش 1نظم 71213004

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی1تاریخ بیهقی1نثر81213005

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی22قواعدعربی 91213006

ت عربی 101213007 11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی22قرا

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی12آیین نگارش وویرایش 111213008

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2رستم وسهراب1بخش 2نظم 121213009

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی2سیاستنامه وقابوسنامه1بخش 2نثر131213010

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی33قواعدعربی 141213011

ت عربی 151213012 11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی33قرا

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی13تاریخ ادبیات 161213013

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی23آیین نگارش وویرایش 171213014

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی12دستورزبان فارسی 181213015

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی3رستم واسفندیار2بخش 2نظم 191213016

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی3سی قصیده ازناصرخسرو3بخش 2نظم 201213017

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3كشف الاسرار2بخش 2نثر211213018

ت عربی 221213019 11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی44قرا

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی44قواعدعربی 231213020

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی8تاریخ زبان فارسی241213021

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2مرجع شناسی وروش تحقیق251213022

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی4خاقانی1بخش 3نظم 261213023

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی4مسعودسعد2بخش 3نظم 271213024

ت عربی 281213025 14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی55قرا

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی23دستورزبان فارسی 291213026

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5نظامی3بخش 3نظم 301213027

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی15مثنوى مولوى 1بخش 4نظم 311213028

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی14كلیله ودمنه 1بخش 3نثر321213029

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی14زبان خارجه تخصصی 331213030

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی8نقدادبی341213031

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی25تاریخ ادبیات 351213032
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 101: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود ادبيات فارسي -13: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال زبان و ادبيات فارسي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی14معانی وبیان 361213033

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی25زبان خارجه تخصصی 371213034

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی26مثنوى 2بخش 4نظم 381213035

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی6منطق الطیرعطار3بخش 4نظم 391213036

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی5وچهارمقاله نظامی عروضی2كلیله ودمنه 2بخش 3نثر401213037

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی1بدیع411213038

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4مبانی عرفان وتصوف421213039

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی5تاثیرقرآن وحدیث درادب فارسی431213040

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی36تاریخ ادبیات 441213041

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی6نظم1ادبیات معاصر451213042

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی7بوستان سعدى1بخش 5نظم 461213043

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی6حدیقه سنایی4بخش 4نظم 471213044

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6گلستان سعدى3بخش 3نثر481213045

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6نظم1سبك شناسی 491213046

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7متون تفسیرى فارسی501213047

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7نثر2ادبیات معاصر511213048

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7نثر2سبك شناسی 521213049

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی7غزلیات وقصایدسعدى2بخش 5نظم 531213050

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی17حافظ3بخش 5نظم 541213051

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی7مرصادالعباد4نثر551213052

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی6مقدمات زبان شناسی561213053

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6انواع ادبی571213054

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی8آشنایی باعلوم قرآنی581213055

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی25معانی وبیان 591213056

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی28حافظ4بخش 5نظم 601213057

ب5بخش 5نظم 611213058 14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8صا

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی2عروض وقافیه621213059

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1)دانشپذیرى(فارسی عمومی 631213216

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی641215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی16ورزش 651215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه661215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6ورزش ویژه671215430

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 681220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 691220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی701220479
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 102: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود ادبيات فارسي -13: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال زبان و ادبيات فارسي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 711220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران721223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران731229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 741233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 751233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 761233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 771233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه781233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت791233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 103: صفحه 579: شماره گزارش

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

3921: ترم ورود ادبيات فارسي -13: گروه آموزشي 

3921: ترم اعمال زبان و ادبيات فارسي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی21212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس31212300

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی11دستورزبان فارسی 41213015

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی22دستورزبان فارسی 51213026

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی3مبانی عرفان وتصوف61213039

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6نظم1سبك شناسی 71213046

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7نثر2سبك شناسی 81213049

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3آشنایی باعلوم قرآنی91213055

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی2عروض وقافیه101213059

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1)قواعد و متون: (قسمت اول1عربی111213260

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی1پیشگامان نظم فارسی) 1(متون نظم121213261

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی1آیین نگارش و ویرایش131213262

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی1تاریخی با تاكید بر تاریخ بیهقی-متون ادبی) 1(متون نثر141213263

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1)معانی(1بلاغت 151213264

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2)1(مرجع شناسی و روش تحقیق161213265

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی2)بدیع و بیان(2بلاغت 171213266

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)1(شاهنامه : قسمت اول) 2(متون نظم181213267

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2داستانی با تاكید بر كلیله و دمنه-متون ادبی) 2(متون نثر191213268

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی2)قواعد و متون: (قسمت دوم2عربی 201213269

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی2قصاید ناصر خسرو: قسمت سوم) 2(متون نظم 211213270

)پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان(1تاریخ ادبیات فارسی 221213271 11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی3)2(شاهنامه: قسمت دوم) 2(متون نظم 231213272

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی3ادبیات عامیانه241213273

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3تعلیمی با تاكید بر گلستان-متون ادبی) 3(متون نثر 251213274

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی3)قواعد و متون: (قسمت سوم3عربی 261213275

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4عرفانی با تاكید بر مرصاد العباد-متون ادبی) 4(متون نثر 271213276

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4شاعران حوزه ادبی خراسان: قسمت اول) 3(متون نظم 281213277

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی4شاعران حوزه ادبی عراق: قسمت دوم) 3(متون نظم 291213278

)ازآغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول( 2تاریخ ادبیات فارسی 301213279 11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی4

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4)قواعد و متون:(قسمت چهارم4عربی 311213280

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی4زبان تخصصی قسمت اول321213281

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4تعلیمی-متون منتخب نثر ادبی331213282

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5نظامی: قسمت سوم) 3(متون نظم 341213283

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی5)قواعد و متون: (قسمت پنجم 5عربی 351213284
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 104: صفحه 579: شماره گزارش

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

3921: ترم ورود ادبيات فارسي -13: گروه آموزشي 

3921: ترم اعمال زبان و ادبيات فارسي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی5خاقانی: قسمت چهارم) 3(متون نظم 361213285

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی5زبان تخصصی قسمت دوم371213286

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی5متون تفسیرى با تاكید بر كشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح) 5(متون نثر 381213287

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی5متون نظم غنایی391213288

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی5تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی401213289

)ازدوره مغول تا دوره صفویه( 3تاریخ ادبیات فارسی 411213290 11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی5

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی6اشعار سنایی:قسمت اول ) 4(متون نظم 421213291

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی6مثنوى هاى عطار:قسمت دوم ) 4(متون نظم 431213292

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی6كلیات نقد ادبی441213293

)ازدوره صفویه تا مشروطه( 4تاریخ ادبیات فارسی 451213294 11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی6

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی6)1(مثنوى معنوى:قسمت سوم ) 4(متون نظم 461213295

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی6)قواعد و متون: (قسمت ششم 6عربی 471213296

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی7)2(مثنوى معنوى :قسمت چهارم) 4(متون نظم 481213297

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی7ادبیات كودك و نوجوان491213298

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی7جریان شناسی شعر معاصر ایران501213299

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7نظریه هاى ادبی511213300

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی7كلیات ادبیات تطبیقی521213301

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی7متون نظم عرفانی531213302

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی8اشعار سعدى: قسمت اول) 5(متون نظم 541213303

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی8تاریخ زبان فارسی551213304

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8جریان شناسی نثر معاصر ایران561213305

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی8اشعار حافظ: قسمت دوم)5( متون نظم571213306

ب و شاعران سبك هندى: قسمت سوم) 5( متون نظم581213307 14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8صا

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی3)1(كارگاه ویراستارى591213308

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی4كارگاه مقاله نویسی601213309

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی6كارگاه روش تصحیح نسخه هاى خطی611213310

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی7كارگاه فرهنگ نویسی621213311

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی631215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 641215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه651215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه661215430

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 671220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 681220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی691220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 701220657
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 105: صفحه 579: شماره گزارش

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

3921: ترم ورود ادبيات فارسي -13: گروه آموزشي 

3921: ترم اعمال زبان و ادبيات فارسي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران711223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران721229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 731233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 741233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 751233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 761233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه771233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت781233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 106: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود حسابداري -14: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال حسابداري-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی2ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111012

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی3ریاضیات وكاربردآن درمدیریت21111013

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5مبانی وكاربردكامپیوتر31115011

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4آماروكاربردآن درمدیریت41117018

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 51211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی3زبان خارجی61212256

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5فارسی71213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی11اصول حسابدارى 81214017

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی22اصول حسابدارى 91214018

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تشریحی33اصول حسابدارى 101214019

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی14زبان تخصصی 111214020

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی14حسابدارى صنعتی 121214021

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی و تشریحی14حسابدارى میانه 131214022

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی و تشریحی25حسابدارى میانه 141214023

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی26زبان تخصصی 151214024

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تشریحی16حسابدارى پیشرفته 161214025

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تشریحی26حسابدارى صنعتی 171214026

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی16حسابرسی 181214027

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6حسابدارى مالیاتی191214028

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی و تشریحی27حسابدارى پیشرفته 201214029

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی و تشریحی17مدیریت مالی 211214030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی7اصول تنظیم وكنترل بودجه دولتی221214031

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی و تشریحی8حسابدارى وحسابرسی دولتی231214032

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی28حسابرسی 241214033

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تشریحی38حسابدارى صنعتی 251214034

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی و تشریحی29مدیریت مالی 261214035

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی9مباحث جارى درحسابدارى271214036

تستی17تربیت بدنی 281215152

تستی28تربیت بدنی 291215153

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی2روانشناسی عمومی301217111

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی4مالیه عمومی وخطمشی مالی دولتها311218090

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی5مبانی سازمان ومدیریت321218091

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی6روشهاى تحقیق وماخذشناسی331218092

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی17پژوهش عملیاتی 341218093

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی و تشریحی28پژوهش عملیاتی 351218094
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 107: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود حسابداري -14: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال حسابداري-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی9مدیریت تولید361218095

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 371220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 381220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1اندیشه سیاسی امام خمینی391220479

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی12اصول علم اقتصاد401221018

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی23اصول علم اقتصاد411221019

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی9پول وارزوبانكدارى421221020

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی9توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى431221021

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی3مبانی جامعه شناسی441222070

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5حقوق بازرگانی451223016

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران461223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران471229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 481233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی1)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 491233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 501233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی1)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 511233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه521233038
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 108: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود حسابداري -14: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال حسابداري-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی2ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111012

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی3ریاضیات وكاربردآن درمدیریت21111013

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5مبانی وكاربردكامپیوتر31115011

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4آماروكاربردآن درمدیریت41117018

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 51211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی61212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس71212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی81213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی11اصول حسابدارى 91214017

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی22اصول حسابدارى 101214018

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تشریحی33اصول حسابدارى 111214019

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی14زبان تخصصی 121214020

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی14حسابدارى صنعتی 131214021

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی و تشریحی14حسابدارى میانه 141214022

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی و تشریحی25حسابدارى میانه 151214023

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی26زبان تخصصی 161214024

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تشریحی16حسابدارى پیشرفته 171214025

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تشریحی26حسابدارى صنعتی 181214026

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی16حسابرسی 191214027

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5حسابدارى مالیاتی201214028

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی و تشریحی27حسابدارى پیشرفته 211214029

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی و تشریحی16مدیریت مالی 221214030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی7اصول تنظیم وكنترل بودجه دولتی231214031

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی و تشریحی8حسابدارى وحسابرسی دولتی241214032

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی28حسابرسی 251214033

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تشریحی38حسابدارى صنعتی 261214034

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی و تشریحی27مدیریت مالی 271214035

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8مباحث جارى درحسابدارى281214036

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی291215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 301215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه311215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه321215430

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی2روانشناسی عمومی331217111

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی4مالیه عمومی وخطمشی مالی دولتها341218090

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی5مبانی سازمان ومدیریت351218091
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 109: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود حسابداري -14: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال حسابداري-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی6روشهاى تحقیق وماخذشناسی361218092

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی17پژوهش عملیاتی 371218093

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی و تشریحی28پژوهش عملیاتی 381218094

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی5مدیریت تولید391218095

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 401220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 411220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی421220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 431220657

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی12اصول علم اقتصاد441221018

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی23اصول علم اقتصاد451221019

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7پول وارزوبانكدارى461221020

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی8توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى471221021

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی3مبانی جامعه شناسی481222070

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی3حقوق بازرگانی491223016

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران501223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران511229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 521233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 531233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 541233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 551233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه561233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت571233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 110: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود حسابداري -14: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال حسابدار ي-13: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی12ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی23ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی8كاربردكامپیوتردرحسابدارى31115012

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4آمارواحتمالات41117089

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 51211411

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت61212174

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی71212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس81212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی91213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی12اصول حسابدارى 101214017

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی و تشریحی15حسابدارى میانه 111214022

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تشریحی17حسابدارى پیشرفته 121214025

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تشریحی25حسابدارى صنعتی 131214026

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی8حسابدارى مالیاتی141214028

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی و تشریحی28حسابدارى پیشرفته 151214029

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی و تشریحی16مدیریت مالی 161214030

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی و تشریحی6حسابدارى وحسابرسی دولتی171214032

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی28حسابرسی 181214033

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تشریحی37حسابدارى صنعتی 191214034

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی و تشریحی27مدیریت مالی 201214035

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8مباحث جارى درحسابدارى211214036

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی4حسابدارى صنعتی221214038

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی5مبانی تنظیم بودجه231214039

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی23اصول حسابدارى 241214045

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی7پژوهش عملیاتی251214046

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4پول وارزوبانكدارى261214071

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تشریحی34اصول حسابدارى 271214076

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی4حسابرسی281214077

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی6روانشناسی عمومی291214103

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5حقوق بازرگانی301214104

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی6مبانی جامعه شناسی311214105

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی7مدیریت تولید321214106

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی15زبان تخصصی 331214107

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی28زبان تخصصی 341214108

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی و تشریحی26حسابدارى میانه 351214110
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 111: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود حسابداري -14: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال حسابدار ي-13: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی361215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 371215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه381215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه391215430

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی2مدیریت رفتارسازمانی401218123

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 411220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 421220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی431220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 441220657

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی3توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى451221028

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی2اقتصادكلان461221032

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی1مبانی واصول سازمان ومدیریت471221033

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی3)اقتصادبخش عمومی (مالیه عمومی 481221034

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2مبانی روش تحقیق491221035

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اقتصادخرد501221036

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران511223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران521229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 531233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 541233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 551233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 561233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه571233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت581233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 112: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3802: ترم اعمال تربيت بدني وعلوم ورزشي-30: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی و تشریحی1ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111017

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1زیست شناسی21112004

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی5فیزیك31113001

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی1شیمی41114001

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی2آشنایی باكامپیوتر51115014

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی7سنجش واندازه گیرى درتربیت بدنی61211115

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی2مبانی برنامه ریزى آموزش متوسطه71211263

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی4سنجش واندازه گیرى81211264

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی7اصول وفنون مشاوره وراهنمایی91211265

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5تولیدوكاربردموادآموزشی101211266

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی5مدیریت آموزشی111211267

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی4اصول وفلسفه آموزش وپرورش121211269

تشریحی14تمرین دبیرى 131211270

تشریحی28تمرین دبیرى 141211271

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی6روشهاوفنون تدریس151211272

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 161211411

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی8متون خارجی تخصصی171212158

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی181212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس191212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی201213210

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی11آمادگی جسمانی 211215001

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی2فیزیولوژى انسانی221215002

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی2آناتومی انسانی231215003

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی2تغذیه وورزش241215004

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی2عملی-1تنیس روى میز251215005

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی2عملی_1والیبال 261215006

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی3بهداشت وورزش271215007

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی6حركت شناسی ورزشی281215008

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی3عملی-2والیبال 291215009

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی3عملی-1دوومیدانی 301215010

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4حركات اصلاحی311215011

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4رشدوتكامل حركتی321215012

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4عملی-2دوومیدانی 331215013

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی4عملی-1بدمینتون 341215014

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی15فیزیولوژى ورزشی 351215015
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 113: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3802: ترم اعمال تربيت بدني وعلوم ورزشي-30: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی5یادگیرى حركتی361215016

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی5برادران-عملی -1فوتبال 371215017

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی5عملی خواهران-2بدمینتون 381215018

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی5عملی-1هندبال 391215019

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی3تربیت بدنی وورزش معلولین401215020

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6اصول ومبانی تربیت بدنی411215021

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی6مبانی روانی واجتماعی تربیت بدنی421215022

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6عملی-1شنا431215023

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی6عملی-1بسكتبال 441215024

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی7مدیریت سازمانهاى ورزشی451215025

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی26فیزیولوژى ورزشی 461215026

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7كمكهاى اولیه471215027

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی7عملی-1ژیمناستیك 481215028

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7برادران-عملی -1كشتی 491215029

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی7خواهران-عملی -2تنیس روى میز501215030

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7عملی-2شنا511215031

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی3تاریخ تربیت بدنی521215032

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی8آسیب شناسی ورزشی531215033

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی8عملی-2ژیمناستیك 541215034

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی8عملی-2بسكتبال 551215035

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی6مقدمات بیومكانیك ورزشی561215036

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7تربیت بدنی درمدارس571215037

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی3مدیریت وطرزاجراى مسابقات581215038

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8برادران-عملی -2فوتبال 591215039

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی8خواهران-عملی -2هندبال 601215040

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی8برادران-عملی -2كشتی 611215041

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8خواهران-عملی -2آمادگی جسمانی 621215042

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4علم تمرین631215047

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی2روانشناسی كودكی ونوجوانی641217171

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی3روانشناسی تربیتی651217172

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 661220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 671220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی681220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 691220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران701223175
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 114: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3802: ترم اعمال تربيت بدني وعلوم ورزشي-30: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران711229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 721233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 731233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 741233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 751233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه761233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت771233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 115: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )خواهران (تربيت بدني وعلوم ورزشي -32: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی و تشریحی1ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111017

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1زیست شناسی21112004

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی2فیزیك31113001

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی1شیمی41114001

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی8آشنایی باكامپیوتر51115014

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی3سنجش واندازه گیرى درتربیت بدنی61211115

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی7اصول وفنون مشاوره وراهنمایی71211265

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 81211411

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی28متون خارجی تخصصی 91212159

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی101212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس111212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی121213210

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی11آمادگی جسمانی 131215001

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3فیزیولوژى انسانی141215002

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1آناتومی انسانی151215003

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی2عملی-1تنیس روى میز161215005

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی4عملی_1والیبال 171215006

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3حركت شناسی ورزشی181215008

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی6عملی-2والیبال 191215009

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2عملی-1دوومیدانی 201215010

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7حركات اصلاحی211215011

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5رشدوتكامل حركتی221215012

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3عملی-2دوومیدانی 231215013

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7عملی-1بدمینتون 241215014

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی14فیزیولوژى ورزشی 251215015

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6یادگیرى حركتی261215016

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی8عملی خواهران-2بدمینتون 271215018

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی5عملی-1هندبال 281215019

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی6تربیت بدنی وورزش معلولین291215020

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2اصول ومبانی تربیت بدنی301215021

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی5مبانی روانی واجتماعی تربیت بدنی311215022

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی3عملی-1شنا321215023

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی5عملی-1بسكتبال 331215024

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی4مدیریت سازمانهاى ورزشی341215025

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی25فیزیولوژى ورزشی 351215026
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 116: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )خواهران (تربيت بدني وعلوم ورزشي -32: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی3كمكهاى اولیه361215027

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی2عملی-1ژیمناستیك 371215028

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی4خواهران-عملی -2تنیس روى میز381215030

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی4عملی-2شنا391215031

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی3تاریخ تربیت بدنی401215032

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4آسیب شناسی ورزشی411215033

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی4عملی-2ژیمناستیك 421215034

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی8عملی-2بسكتبال 431215035

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی7مقدمات بیومكانیك ورزشی441215036

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7تربیت بدنی درمدارس451215037

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی7مدیریت وطرزاجراى مسابقات461215038

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی6خواهران-عملی -2هندبال 471215040

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5خواهران-عملی -2آمادگی جسمانی 481215042

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی5حقوق ورزشی491215044

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7حركت درمانی501215046

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8مقدمات روش تحقیق511215048

08:3010:30شنبه1395/10/117تستی8سنجش واندازه گیرى كاربردى521215049

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی36فیزیولوژى ورزشی 531215051

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی16زبان تخصصی 541215052

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی2مدیریت تاسیسات ورزشی551215053

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4بهداشت ورزشی561215055

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی5تغذیه ورزشی571215056

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی16علم تمرین 581215057

تشریحی7پروژه591215058

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی28علم تمرین 601215059

تشریحی2اردوهاى تربیتی611215062

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 621220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 631220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی641220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 651220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران661223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران671229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 681233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 691233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 701233032
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 117: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )خواهران (تربيت بدني وعلوم ورزشي -32: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 711233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه721233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت731233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 118: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )برادران (تربيت بدني وعلوم ورزشي -33: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی و تشریحی1ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111017

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1زیست شناسی21112004

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی2فیزیك31113001

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی1شیمی41114001

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی8آشنایی باكامپیوتر51115014

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی3سنجش واندازه گیرى درتربیت بدنی61211115

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی7اصول وفنون مشاوره وراهنمایی71211265

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 81211411

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی28متون خارجی تخصصی 91212159

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی101212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس111212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی121213210

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی11آمادگی جسمانی 131215001

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3فیزیولوژى انسانی141215002

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1آناتومی انسانی151215003

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی2عملی-1تنیس روى میز161215005

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی4عملی_1والیبال 171215006

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3حركت شناسی ورزشی181215008

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی6عملی-2والیبال 191215009

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2عملی-1دوومیدانی 201215010

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7حركات اصلاحی211215011

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5رشدوتكامل حركتی221215012

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3عملی-2دوومیدانی 231215013

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7عملی-1بدمینتون 241215014

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی14فیزیولوژى ورزشی 251215015

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6یادگیرى حركتی261215016

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6برادران-عملی -1فوتبال 271215017

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی5عملی-1هندبال 281215019

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی6تربیت بدنی وورزش معلولین291215020

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2اصول ومبانی تربیت بدنی301215021

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی5مبانی روانی واجتماعی تربیت بدنی311215022

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی3عملی-1شنا321215023

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی5عملی-1بسكتبال 331215024

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی4مدیریت سازمانهاى ورزشی341215025

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی25فیزیولوژى ورزشی 351215026
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 119: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )برادران (تربيت بدني وعلوم ورزشي -33: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی3كمكهاى اولیه361215027

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی2عملی-1ژیمناستیك 371215028

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی3برادران-عملی -1كشتی 381215029

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی4عملی-2شنا391215031

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی3تاریخ تربیت بدنی401215032

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4آسیب شناسی ورزشی411215033

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی4عملی-2ژیمناستیك 421215034

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی8عملی-2بسكتبال 431215035

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی7مقدمات بیومكانیك ورزشی441215036

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7تربیت بدنی درمدارس451215037

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی7مدیریت وطرزاجراى مسابقات461215038

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8برادران-عملی -2فوتبال 471215039

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7برادران-عملی -2كشتی 481215041

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی5حقوق ورزشی491215044

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7حركت درمانی501215046

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8مقدمات روش تحقیق511215048

08:3010:30شنبه1395/10/117تستی8سنجش واندازه گیرى كاربردى521215049

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی36فیزیولوژى ورزشی 531215051

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی16زبان تخصصی 541215052

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی2مدیریت تاسیسات ورزشی551215053

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4بهداشت ورزشی561215055

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی5تغذیه ورزشی571215056

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی16علم تمرین 581215057

تشریحی7پروژه591215058

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی28علم تمرین 601215059

تشریحی2اردوهاى تربیتی611215062

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 621220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 631220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی641220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 651220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران661223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران671229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 681233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 691233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 701233032
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 120: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )برادران (تربيت بدني وعلوم ورزشي -33: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 711233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه721233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت731233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 121: صفحه 579: شماره گزارش

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

3931: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3931: ترم اعمال علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش-40: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی21212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس31212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی41213210

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی11آمادگی جسمانی 51215219

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی1آمار توصیفی61215220

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی1اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی71215221

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی1فیزیولوژى انسان81215222

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی11دو و میدانی 91215223

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1مبانی آناتومی حركت101215224

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی22آمادگی جسمانی 111215225

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2فعالیت بدنی و تندرستی121215226

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی12شنا131215227

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی3استعداد یابی در ورزش141215229

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی12فیزیولوژى ورزش 151215230

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی12فوتبال 161215231

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی2كمكهاى اولیه171215232

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی13والیبال 181215233

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تشریحی3سیستم اطلاعاتی و تكنولوژى در ورزش آیتی191215234

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی13هندبال 201215235

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی13بسكتبال 211215236

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی3یادگیرى حركتی221215237

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی3تركیب بدن و كنترل وزن231215238

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی23دو و میدانی 241215239

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی3رشد حركتی251215240

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی24شنا 261215241

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی14تنیس روى میز271215242

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی4حركت شناسی281215243

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6روش تحقیق در تربیت بدنی291215244

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی4اصول برنامه ریزى آموزش تربیت بدنی301215245

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی14ژیمناستیك 311215246

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی5سنجش و اندازه گیرى در تربیت بدنی321215247

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی4ورزش معلولین331215248

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی15بدمینتون 341215250

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5برادران1كشتی 351215255
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 122: صفحه 579: شماره گزارش

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

3931: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3931: ترم اعمال علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش-40: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی26ژیمناستیك 361215256

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی26والیبال 371215257

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی26هندبال 381215258

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4بهداشت ورزش391215260

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی7نجات غریق401215263

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی27بدمینتون 411215264

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی27تنیس روى میز421215265

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی28فوتبال 431215268

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی8-برادران2كشتی 441215269

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی8ورزشهاى بومی سنتی 451215270

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی8شنا تخصصی 461215271

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7ورزشهاى رزمی471215272

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی28بسكتبال 481215273

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی28حركات موزون خواهران 491215275

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی15حركات موزون خواهران 501215276

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی4بیوشیمی و تغذیه ورزشی511215277

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5اصول و روش شناسی تمرین521215278

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی5متون خارجه در مبانی علوم زیستی ورزش531215279

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5فیزیولوژى ورزش كودكان541215280

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی5آسیب شناسی ورزشی551215281

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7آنتروپومترى حركتی561215282

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6اصول ارزیابی مهارتهاى حركتی571215283

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی6حركات اصلاحی و درمانی581215284

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی6بیومكانیك ورزشی591215285

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی8تكنیكهاى آزمایشگاهی در علوم ورزشی601215286

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7تمرین درمانی611215424

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی2متون زبان خارجه در علوم ورزشی621215433

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 631220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 641220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی651220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 661220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران671223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران681229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 691233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 701233031
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 123: صفحه 579: شماره گزارش

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

3931: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3931: ترم اعمال علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش-40: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 711233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 721233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه731233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت741233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 124: صفحه 579: شماره گزارش

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

3931: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3931: ترم اعمال علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش-41: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی21212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس31212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی41213210

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی11آمادگی جسمانی 51215219

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی1آمار توصیفی61215220

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی1اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی71215221

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی1فیزیولوژى انسان81215222

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی11دو و میدانی 91215223

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1مبانی آناتومی حركت101215224

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی22آمادگی جسمانی 111215225

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2فعالیت بدنی و تندرستی121215226

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی12شنا131215227

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی2متون خارجه در علوم ورزشی141215228

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی3استعداد یابی در ورزش151215229

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی12فیزیولوژى ورزش 161215230

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی12فوتبال 171215231

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی2كمكهاى اولیه181215232

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی13والیبال 191215233

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تشریحی3سیستم اطلاعاتی و تكنولوژى در ورزش آیتی201215234

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی13هندبال 211215235

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی13بسكتبال 221215236

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی3یادگیرى حركتی231215237

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی3تركیب بدن و كنترل وزن241215238

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی23دو و میدانی 251215239

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی3رشد حركتی261215240

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی24شنا 271215241

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی14تنیس روى میز281215242

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی4حركت شناسی291215243

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6روش تحقیق در تربیت بدنی301215244

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی4اصول برنامه ریزى آموزش تربیت بدنی311215245

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی14ژیمناستیك 321215246

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی5سنجش و اندازه گیرى در تربیت بدنی331215247

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی5كار آفرینی در ورزش341215249

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی15بدمینتون 351215250
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 125: صفحه 579: شماره گزارش

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

3931: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3931: ترم اعمال علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش-41: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی5حقوق و اخلاق ورزشی361215251

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی4مدیریت سازمانهاى ورزشی371215252

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی5متون خارجه در مبانی علوم انسانی ورزش381215253

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی5مدیریت طرز اجراى مسابقات391215254

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5برادران1كشتی 401215255

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی26ژیمناستیك 411215256

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی26والیبال 421215257

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی26هندبال 431215258

08:3010:30شنبه1395/10/117تستی6جامعه شناسی ورزشی441215259

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6روانشناسی رشد451215261

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی6مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم461215262

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی7نجات غریق471215263

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی27بدمینتون 481215264

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی27تنیس روى میز491215265

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی7روانشناسی ورزشی مقدماتی501215266

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی7فعالیت رسانه اى در ورزش511215267

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی28فوتبال 521215268

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی8-برادران2كشتی 531215269

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی8ورزشهاى بومی سنتی 541215270

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی8شنا تخصصی 551215271

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8ورزشهاى رزمی561215272

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی28بسكتبال 571215273

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی5اصول و مبانی مدیریت581215274

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی28حركات موزون خواهران 591215275

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی15حركات موزون خواهران 601215276

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی4آشنایی با مدیریت اماكن و تاسیسات ورزشی611215425

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7مفاهیم مدیریت در ورزش پرورشی ،همگانی،قهرمانی،حرفه اى621215426

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 631220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 641220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی651220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 661220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران671223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران681229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 691233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 701233031
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 126: صفحه 579: شماره گزارش

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

3931: ترم ورود تربيت بدني -15: گروه آموزشي 

3931: ترم اعمال علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش-41: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 711233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 721233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه731233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت741233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 127: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )روستايي (جغرافياي انساني -10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی12ریاضیات 11111002

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی23ریاضیات 21111003

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی1زمین شناسی براى جغرافیا31116001

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5زمین شناسی ایران41116002

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی12آمارواحتمالات 51117002

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی3كاربردآماردرجغرافیا2آمارواحتمالات 61117003

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 71211411

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی16متون جغرافیاى انسانی به زبان خارجه 81212006

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی27متون جغرافیاى انسانی به زبان خارجه 91212007

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی101212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی9آشنایی با دفاع مقدس111212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی121213210

تستی11تربیت بدنی 131215152

تستی21تربیت بدنی 141215153

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1زمین درفضا151216041

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1نقشه خوانی161216042

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی1فلسفه جغرافیاوجغرافیاى كاربردى171216044

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی2اصول سنجش ازدور181216046

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی3جغرافیاى آبها191216047

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی و تشریحی3)نظرى وعملی (نقشه بردارى 201216048

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی2مبانی اقلیم شناسی211216049

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی3جغرافیاى سیاسی221216050

ی وماهواره اى درجغرافیا231216051 08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی3كاربردعكس هاى هوا

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی4آب وهواى كره زمین241216052

ومورفولوژى 251216053 11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4ساختمانی1مبانی ژ

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی4)نظرى وعملی (روش تحقیق 261216054

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6اصول وروشهاى برنامه ریزى ناحیه اى271216055

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4تاریخ علم جغرافیا281216056

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی4مبانی جغرافیاى شهرى291216057

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5كشاورزى1مبانی جغرافیاى اقتصادى 301216058

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5آب وهواى ایران311216059

ومورفولوژى 321216060 11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی5دینامیك2مبانی ژ

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی5صنعت حمل ونقل وانر2مبانی جغرافیاى اقتصادى 331216061

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی5مبانی جغرافیاى جمعیت341216062

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی5جغرافیاى قاره ها351216063
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 128: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )روستايي (جغرافياي انساني -10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6مبانی جغرافیاى روستایی361216064

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6جغرافیاى خاكها371216065

ومورفولوژى ایران381216067 11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6ژ

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی6جغرافیاى شهرى ایران391216068

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی6ویژگیهاى جغرافیاى كشورهاى توسعه یافته401216069

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7جغرافیاى زیستی411216070

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی7كشاورزى1جغرافیاى اقتصادى ایران 421216071

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی7جغرافیاى جمعیت ایران431216072

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ویژگیهاى جغرافیایی كشورهاى اسلامی441216073

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7جغرافیاوصنعت توریسم451216074

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی8منابع وماخذجغرافیاى ایران461216075

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی8جغرافیاى كوچ نشینی471216076

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7جغرافیاى روستایی ایران481216077

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی0008صنعت 2جغرافیاى اقتصادى ایران 491216078

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی9اقتصادروستایی501216079

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی9اصول وروشهاى برنامه ریزى روستایی511216080

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی8كاربردجغرافیاى طبیعی دربرنامه ریزى شهرى وروستایی 521216081

ل آب در ایران531216082 08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی8منابع ومسا

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی9اقتصادكوچ نشینان ایران541216083

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی9برنامه ریزى روستایی درایران551216084

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی8روابطمتقابل شهروروستاباتاكیدبرایران561216085

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی9)000روش تهیه و(كارگاه برنامه ریزى روستایی 571216086

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی9برنامه ریزى شهرى درایران581216087

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی4اصول علم اقتصاد591216093

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی3كامپیوتردرجغرافیا601216096

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2)نقشه كشی (كارتوگرافی 611216118

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی4درآمدى برسیستم اطلاعاتی جغرافیایی جی آى اس621216119

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 631220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 641220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1اندیشه سیاسی امام خمینی651220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 661220657

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی8روشهاى تحلیل جمعیت671222061

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران681223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران691229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 701233030
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 129: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )روستايي (جغرافياي انساني -10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی1)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 711233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 721233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی1)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 731233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه741233038
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 130: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )روستايي (جغرافياي انساني -10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی11ریاضیات 11111002

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی22ریاضیات 21111003

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی1زمین شناسی براى جغرافیا31116001

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4زمین شناسی ایران41116002

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی11آمارواحتمالات 51117002

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی2كاربردآماردرجغرافیا2آمارواحتمالات 61117003

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 71211411

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی15متون جغرافیاى انسانی به زبان خارجه 81212006

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی26متون جغرافیاى انسانی به زبان خارجه 91212007

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی101212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس111212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی121213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی131215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 141215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه151215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه161215430

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1زمین درفضا171216041

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1نقشه خوانی181216042

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی1فلسفه جغرافیاوجغرافیاى كاربردى191216044

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی2اصول سنجش ازدور201216046

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2جغرافیاى آبها211216047

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی و تشریحی3)نظرى وعملی (نقشه بردارى 221216048

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی2مبانی اقلیم شناسی231216049

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی2جغرافیاى سیاسی241216050

ی وماهواره اى درجغرافیا251216051 08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی4كاربردعكس هاى هوا

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3آب وهواى كره زمین261216052

ومورفولوژى 271216053 11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی3ساختمانی1مبانی ژ

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی3)نظرى وعملی (روش تحقیق 281216054

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5اصول وروشهاى برنامه ریزى ناحیه اى291216055

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3تاریخ علم جغرافیا301216056

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی3مبانی جغرافیاى شهرى311216057

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی4كشاورزى1مبانی جغرافیاى اقتصادى 321216058

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4آب وهواى ایران331216059

ومورفولوژى 341216060 11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی4دینامیك2مبانی ژ

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4صنعت حمل ونقل وانر2مبانی جغرافیاى اقتصادى 351216061
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 131: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )روستايي (جغرافياي انساني -10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی4مبانی جغرافیاى جمعیت361216062

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4جغرافیاى قاره ها371216063

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی5مبانی جغرافیاى روستایی381216064

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی5جغرافیاى خاكها391216065

ومورفولوژى ایران401216067 11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5ژ

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی5جغرافیاى شهرى ایران411216068

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی5ویژگیهاى جغرافیاى كشورهاى توسعه یافته421216069

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی6جغرافیاى زیستی431216070

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی6كشاورزى1جغرافیاى اقتصادى ایران 441216071

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی6جغرافیاى جمعیت ایران451216072

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6ویژگیهاى جغرافیایی كشورهاى اسلامی461216073

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6جغرافیاوصنعت توریسم471216074

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی7منابع وماخذجغرافیاى ایران481216075

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی7جغرافیاى كوچ نشینی491216076

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6جغرافیاى روستایی ایران501216077

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی0007صنعت 2جغرافیاى اقتصادى ایران 511216078

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی8اقتصادروستایی521216079

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی8اصول وروشهاى برنامه ریزى روستایی531216080

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی7كاربردجغرافیاى طبیعی دربرنامه ریزى شهرى وروستایی 541216081

ل آب در ایران551216082 08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی7منابع ومسا

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی8اقتصادكوچ نشینان ایران561216083

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8برنامه ریزى روستایی درایران571216084

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7روابطمتقابل شهروروستاباتاكیدبرایران581216085

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی8)000روش تهیه و(كارگاه برنامه ریزى روستایی 591216086

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8برنامه ریزى شهرى درایران601216087

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3اصول علم اقتصاد611216093

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2كامپیوتردرجغرافیا621216096

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2)نقشه كشی (كارتوگرافی 631216118

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی3درآمدى برسیستم اطلاعاتی جغرافیایی جی آى اس641216119

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 651220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 661220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی671220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 681220657

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی7روشهاى تحلیل جمعیت691222061

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران701223175
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 132: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )روستايي (جغرافياي انساني -10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران711229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 721233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 731233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 741233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 751233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه761233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت771233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 133: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )شهري (جغرافياي انساني -40: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی11ریاضیات 11111002

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی22ریاضیات 21111003

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی1زمین شناسی براى جغرافیا31116001

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4زمین شناسی ایران41116002

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی11آمارواحتمالات 51117002

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی2كاربردآماردرجغرافیا2آمارواحتمالات 61117003

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 71211411

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی15متون جغرافیاى انسانی به زبان خارجه 81212006

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی26متون جغرافیاى انسانی به زبان خارجه 91212007

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی101212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس111212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی121213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی131215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 141215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه151215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه161215430

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1زمین درفضا171216041

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1نقشه خوانی181216042

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی1فلسفه جغرافیاوجغرافیاى كاربردى191216044

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی2اصول سنجش ازدور201216046

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2جغرافیاى آبها211216047

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی و تشریحی3)نظرى وعملی (نقشه بردارى 221216048

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی2مبانی اقلیم شناسی231216049

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی2جغرافیاى سیاسی241216050

ی وماهواره اى درجغرافیا251216051 08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی4كاربردعكس هاى هوا

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3آب وهواى كره زمین261216052

ومورفولوژى 271216053 11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی3ساختمانی1مبانی ژ

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی3)نظرى وعملی (روش تحقیق 281216054

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5اصول وروشهاى برنامه ریزى ناحیه اى291216055

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3تاریخ علم جغرافیا301216056

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی3مبانی جغرافیاى شهرى311216057

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی4كشاورزى1مبانی جغرافیاى اقتصادى 321216058

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4آب وهواى ایران331216059

ومورفولوژى 341216060 11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی4دینامیك2مبانی ژ

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4صنعت حمل ونقل وانر2مبانی جغرافیاى اقتصادى 351216061
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 134: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )شهري (جغرافياي انساني -40: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی4مبانی جغرافیاى جمعیت361216062

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4جغرافیاى قاره ها371216063

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی5مبانی جغرافیاى روستایی381216064

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی5جغرافیاى خاكها391216065

ومورفولوژى ایران401216067 11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5ژ

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی5جغرافیاى شهرى ایران411216068

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی5ویژگیهاى جغرافیاى كشورهاى توسعه یافته421216069

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی6جغرافیاى زیستی431216070

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی6كشاورزى1جغرافیاى اقتصادى ایران 441216071

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی6جغرافیاى جمعیت ایران451216072

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6ویژگیهاى جغرافیایی كشورهاى اسلامی461216073

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6جغرافیاوصنعت توریسم471216074

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی7منابع وماخذجغرافیاى ایران481216075

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی7جغرافیاى كوچ نشینی491216076

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6جغرافیاى روستایی ایران501216077

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی0007صنعت 2جغرافیاى اقتصادى ایران 511216078

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی7كاربردجغرافیاى طبیعی دربرنامه ریزى شهرى وروستایی 521216081

ل آب در ایران531216082 08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی7منابع ومسا

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8برنامه ریزى روستایی درایران541216084

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7روابطمتقابل شهروروستاباتاكیدبرایران551216085

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8برنامه ریزى شهرى درایران561216087

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی8اقتصادشهرى571216088

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی8اصول وروشهاى برنامه ریزى شهرى581216089

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی8شهرهاوشهركهاى جدید591216090

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی و تشریحی8كارگاه برنامه ریزى شهرى ومنطقه اى601216091

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3اصول علم اقتصاد611216093

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2كامپیوتردرجغرافیا621216096

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2)نقشه كشی (كارتوگرافی 631216118

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی3درآمدى برسیستم اطلاعاتی جغرافیایی جی آى اس641216119

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 651220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 661220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی671220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 681220657

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی7روشهاى تحلیل جمعیت691222061

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران701223175
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 135: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )شهري (جغرافياي انساني -40: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران711229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 721233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 731233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 741233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 751233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه761233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت771233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 136: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال )اقليم شناسي (جغرافياي طبيعي -41: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی11ریاضیات 11111002

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی22ریاضیات 21111003

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی1زمین شناسی براى جغرافیا31116001

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4زمین شناسی ایران41116002

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی11آمارواحتمالات 51117002

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی2كاربردآماردرجغرافیا2آمارواحتمالات 61117003

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 71211411

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی14متون جغرافیاى انسانی به زبان خارجه 81212006

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی25متون جغرافیاى انسانی به زبان خارجه 91212007

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی101212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس111212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی121213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی131215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 141215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه151215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه161215430

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1زمین درفضا171216041

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1نقشه خوانی181216042

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی1فلسفه جغرافیاوجغرافیاى كاربردى191216044

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی3اصول سنجش ازدور201216046

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی5جغرافیاى آبها211216047

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی1مبانی اقلیم شناسی221216049

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6جغرافیاى سیاسی231216050

ی وماهواره اى درجغرافیا241216051 08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی7كاربردعكس هاى هوا

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3آب وهواى كره زمین251216052

ومورفولوژى 261216053 11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2ساختمانی1مبانی ژ

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی3)نظرى وعملی (روش تحقیق 271216054

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی3اصول وروشهاى برنامه ریزى ناحیه اى281216055

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی2تاریخ علم جغرافیا291216056

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی2مبانی جغرافیاى شهرى301216057

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی3كشاورزى1مبانی جغرافیاى اقتصادى 311216058

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4آب وهواى ایران321216059

ومورفولوژى 331216060 11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3دینامیك2مبانی ژ

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4صنعت حمل ونقل وانر2مبانی جغرافیاى اقتصادى 341216061

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی2مبانی جغرافیاى جمعیت351216062
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 137: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال )اقليم شناسي (جغرافياي طبيعي -41: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6جغرافیاى قاره ها361216063

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4مبانی جغرافیاى روستایی371216064

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4جغرافیاى خاكها381216065

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی7جغرافیاى كواترنر391216066

ومورفولوژى ایران401216067 11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5ژ

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5جغرافیاى زیستی411216070

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی5منابع وماخذجغرافیاى ایران421216075

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی7جغرافیاى كوچ نشینی431216076

ل آب در ایران441216082 08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی6منابع ومسا

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی و تشریحی3مقدماتی1نقشه بردارى 451216095

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2كامپیوتردرجغرافیا461216096

ومورفولوژاقلیمی471216098 14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی4ژ

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5تكمیلی2نقشه بردارى 481216100

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6مبانی محیطزیست491216101

ل آن در ایران501216103 11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6جنگل ومرتع و مسا

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی7كاربردجغرافیاطبیعی دربرنامه ریزشهرومنطقه511216104

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7حفاظت خاك521216105

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی17جغرافیاى ناحیه اى ایران 531216106

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی8هیدرولوژى كاربردى541216107

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی8اقلیم شناس(كاربرداقلیم دربرنامه ریزى شهرى وناحیه اى 551216108

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی8)گرایش اقلیم شناسی (آب وهواشناسی دینامیكی 561216109

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی8آبخیزدارى571216110

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی8)گرایش اقلیم (میكروكلیماتولوژى مقدماتی 581216111

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی8)گرایش اقلیم (نقشه هاونمودارهاى اقلیمی 591216112

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی28جغرافیاى ناحیه اى ایران 601216117

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2)نقشه كشی (كارتوگرافی 611216118

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی3درآمدى برسیستم اطلاعاتی جغرافیایی جی آى اس621216119

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی15جغرافیاى انسانی ایران 631216120

ل جغرافیاى مناطق خشك ایران641216122 08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی6مسا

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی26جغرافیاى انسانی ایران 651216364

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 661220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 671220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی681220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 691220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران701223175
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 138: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال )اقليم شناسي (جغرافياي طبيعي -41: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران711229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 721233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 731233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 741233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 751233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه761233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت771233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 139: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال )ژئومورفولوژي (جغرافياي طبيعي -42: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی11ریاضیات 11111002

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی22ریاضیات 21111003

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی1زمین شناسی براى جغرافیا31116001

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4زمین شناسی ایران41116002

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی11آمارواحتمالات 51117002

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی2كاربردآماردرجغرافیا2آمارواحتمالات 61117003

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 71211411

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی14متون جغرافیاى انسانی به زبان خارجه 81212006

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی25متون جغرافیاى انسانی به زبان خارجه 91212007

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی101212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس111212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی121213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی131215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 141215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه151215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه161215430

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1زمین درفضا171216041

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1نقشه خوانی181216042

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی1فلسفه جغرافیاوجغرافیاى كاربردى191216044

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی3اصول سنجش ازدور201216046

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی5جغرافیاى آبها211216047

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی1مبانی اقلیم شناسی221216049

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6جغرافیاى سیاسی231216050

ی وماهواره اى درجغرافیا241216051 08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی7كاربردعكس هاى هوا

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3آب وهواى كره زمین251216052

ومورفولوژى 261216053 11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2ساختمانی1مبانی ژ

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی3)نظرى وعملی (روش تحقیق 271216054

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی3اصول وروشهاى برنامه ریزى ناحیه اى281216055

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی2تاریخ علم جغرافیا291216056

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی2مبانی جغرافیاى شهرى301216057

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی3كشاورزى1مبانی جغرافیاى اقتصادى 311216058

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4آب وهواى ایران321216059

ومورفولوژى 331216060 11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3دینامیك2مبانی ژ

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4صنعت حمل ونقل وانر2مبانی جغرافیاى اقتصادى 341216061

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی2مبانی جغرافیاى جمعیت351216062
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 140: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال )ژئومورفولوژي (جغرافياي طبيعي -42: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6جغرافیاى قاره ها361216063

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4مبانی جغرافیاى روستایی371216064

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4جغرافیاى خاكها381216065

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی7جغرافیاى كواترنر391216066

ومورفولوژى ایران401216067 11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5ژ

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5جغرافیاى زیستی411216070

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی5منابع وماخذجغرافیاى ایران421216075

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی7جغرافیاى كوچ نشینی431216076

ل آب در ایران441216082 08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی6منابع ومسا

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی و تشریحی3مقدماتی1نقشه بردارى 451216095

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2كامپیوتردرجغرافیا461216096

ومورفولوژاقلیمی471216098 14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی4ژ

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5تكمیلی2نقشه بردارى 481216100

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6مبانی محیطزیست491216101

ل آن در ایران501216103 11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6جنگل ومرتع و مسا

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی7كاربردجغرافیاطبیعی دربرنامه ریزشهرومنطقه511216104

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7حفاظت خاك521216105

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی17جغرافیاى ناحیه اى ایران 531216106

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی8هیدرولوژى كاربردى541216107

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی8آبخیزدارى551216110

ومرفولوژى دربرنامه ریزى شهرى منطقه 561216113 ومورفولوژى(كاربردژ )ژ 08:3010:30شنبه1395/10/041تستی8

ومورفولوژى مناطق شهرى 571216114 ومرفولوژى (ژ 11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی8)گرایش ژ

ومرفولوژى 581216116 ومرفولوژ(نقشه هاونمودارهاى ژ )گرایش ژ 08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی8

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی28جغرافیاى ناحیه اى ایران 591216117

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2)نقشه كشی (كارتوگرافی 601216118

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی3درآمدى برسیستم اطلاعاتی جغرافیایی جی آى اس611216119

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی15جغرافیاى انسانی ایران 621216120

ل جغرافیاى مناطق خشك ایران631216122 08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی6مسا

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی26جغرافیاى انسانی ایران 641216364

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی8)توپوگرافی و زمین شناسی(تفسیر نقشه651216490

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 661220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 671220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی681220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 691220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران701223175
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 141: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال )ژئومورفولوژي (جغرافياي طبيعي -42: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران711229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 721233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 731233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 741233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 751233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه761233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت771233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 142: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال جغرافيا و برنامه ريزي شهري-47: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی12ریاضیات 11111002

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی23ریاضیات 21111003

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی4كاربردكامپیوتردرجغرافیا31115002

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 41211411

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی24متون تخصصی 51212003

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی61212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس71212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی81213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی91215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 101215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه111215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه121215430

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی1مبانی آب وهواشناسی131216001

ومورفولوژى141216002 11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی1مبانی ژ

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی1*مبانی جغرافیاى جمعیت 151216003

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2)هیدرولوژى (نقشه هاى توپوگرافی 161216004

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی2جغرافیاى طبیعی ایران171216005

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی و تشریحی3نقشه بردارى181216006

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی2تاریخ علم برنامه ریزى شهرى191216007

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی13روشهاى آمارى درجغرافیا201216008

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی12متون تخصصی 211216009

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی3تفسیرنقشه هاى موضوعی221216010

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی1فلسفه جغرافیا231216011

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی24روشهاى آمارى درجغرافیا241216012

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی4میكروكلیماتولوژى251216013

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی2)مبانی وایران (جغرافیاى روستایی 261216014

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی5روش تحقیق271216015

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی5اقتصادتوسعه281216016

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5اكولوژى شهرى291216017

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی4توسعه فیزیكی شهرهاوشهرهاى جدید301216018

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی6توانهاى محیطی دربرنامه ریزى شهرى311216019

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5هیدرولوژى شهرى321216020

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی6درآمدى برسیستم اطلاعات جغرافیایی331216021

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5اصول وتكنیكهاى برنامه ریزى شهرى341216022

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی6تفسیروكاربردعكسهاى هوایی وماهواره اى351216023

Page 145 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 498( کلیھ صفحات 504

9/2/2016http://reg.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
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 143: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال جغرافيا و برنامه ريزي شهري-47: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6جامعه شناسی شهرى361216024

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6برنامه ریزى مسكن371216025

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی6)طرح هاى شهرى درایران (جغرافیاى شهرى ایران 381216026

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6طرح هاى هادى روستایی391216027

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی7برنامه ریزى حمل ونقل شهرى401216028

تشریحی17كارگاه برنامه ریزى شهرى 411216029

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7برنامه ریزى منطقه اى421216030

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی8جغرافیاى جمعیت ایران431216031

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8برنامه ریزى فضاى سبزشهرى441216032

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی8نوسازى وبهسازى شهرى451216033

تشریحی28كارگاه برنامه ریزى شهرى 461216034

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی8مدیریت عمران471216035

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی8قوانین تطبیقی اداره شهرها481216036

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی7مدیریت شهرى491216037

تشریحی8كارورزى501216038

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی4درآمدى برتوسعه پایدار511216039

ومورفولوژى مناطق شهرى521216040 11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7ژ

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی4اصول سنجش ازدور531216046

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی1مبانی جغرافیاى شهرى541216057

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7جغرافیاوصنعت توریسم551216074

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7روابطمتقابل شهروروستاباتاكیدبرایران561216085

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی3اقتصادشهرى571216088

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی2اصول علم اقتصاد581216093

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 591220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 601220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی611220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 621220657

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی3روشهاى تحلیل جمعیت631222061

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران641223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران651229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 661233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 671233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 681233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 691233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه701233038

Page 146 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 498( کلیھ صفحات 504

9/2/2016http://reg.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
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 144: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال جغرافيا و برنامه ريزي شهري-47: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت711233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 145: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال جغرافيا و برنامه ريزي روستايي-64: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی1ریاضیات مقدماتی11111300

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی3آمار و احتمالات21117146

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 31211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی41212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس51212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی61213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی71215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 81215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه91215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه101215430

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی3مبانی جغرافیاى روستایی111216378

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی1مبانی زمین شناسی121216379

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی13مبانی آب و هوا شناسی131216380

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی2مبانی محیط زیست141216381

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی2مبانی جغرافیاى جمعیت151216382

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1زمین در فضا161216383

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی1فلسفه و سیر تكوین جغرافیا171216384

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1نقشه خوانی181216385

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی2مبانی جغرافیاى فرهنگی191216388

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی3مبانی جغرافیاى شهرى201216389

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2مبانی جغرافیاى گردشگرى211216390

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی2مبانی سنجش از دور221216391

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی4)نظرى(روش تحقیق231216392

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2مبانی هیدرولوژى241216393

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی3مبانی جغرافیاى اقتصادى251216394

ومورفولوژى261216395 11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3مبانی ژ

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی و تشریحی4نقشه بردارى271216396

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3سیاست وفضا281216399

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی2كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی291216400

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی24مبانی آب و هواشناسی 301216401

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستیGIS4مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی311216402

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی4اصول وروش هاى آمایش سرزمین321216403

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4جغرافیاى روستایی ایران331216404

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی4)جغرافیا و برنامه ریزى روستایی(زبان تخصصی341216405

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی5جغرافیاى خاك ها351216406
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 146: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال جغرافيا و برنامه ريزي روستايي-64: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی2مبانی جغرافیاى سیاسی361216407

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی5اصول و روشهاى برنامه ریزى منطقه اى371216408

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی5مخاطرات طبیعی381216409

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی5جغرافیاى شهرى ایران391216410

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی5جغرافیاى اقتصادى ایران401216411

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی6مخاطرات انسانی411216412

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی6جغرافیاى جمعیت ایران421216413

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5آب و هواى ایران431216414

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی4)خلیج فارس(مطالعات منطقه اى441216415

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6گردشگرى روستایی451216416

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تشریحی6روش تحقیق در مطالعات روستایی461216417

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی6اصول و روشهاى برنامه ریزى روستایی471216418

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6روابط متقابل شهر و روستا 481216419

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6جغرافیاى سیاسی ایران491216420

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی6روش هاى تحلیل جمعیت501216421

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی7توسعه پایدار روستایی511216422

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی7شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی521216423

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7اقتصاد روستایی ایران531216424

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی7جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزى منطقه اى541216425

وموفولوزى ایران551216426 11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5ژ

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8مدیریت روستایی561216427

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7برنامه ریزى روستایی در ایران571216428

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7برنامه ریزى و طراحی كالبدى روستا581216429

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی7در برنامه ریزى روستاییGISكاربرد591216430

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی8برنامه ریزى سازماندهی زیست بوم هاى عشایرى601216431

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8مدیریت بحران در نواحی روستایی611216432

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی8برنامه ریزى روستایی در نواحی مرزى و ویژه621216433

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی8كارگاه برنامه ریزى روستایی631216434

تشریحی8پروژه641216435

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 651220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 661220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی671220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 681220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران691223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 147: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال جغرافيا و برنامه ريزي روستايي-64: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 711233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 721233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 731233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 741233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه751233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت761233043

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستیIT3فناورى اطلاعات771511017
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 148: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال جغرافيا و برنامه ريزي شهري-65: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی1ریاضیات مقدماتی11111300

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی3آمار و احتمالات21117146

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 31211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی41212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس51212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی61213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی71215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 81215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه91215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه101215430

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2مبانی جغرافیاى روستایی111216378

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی1مبانی زمین شناسی121216379

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی13مبانی آب و هوا شناسی131216380

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی2مبانی محیط زیست141216381

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی1مبانی جغرافیاى جمعیت151216382

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1زمین در فضا161216383

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی1فلسفه و سیر تكوین جغرافیا171216384

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1نقشه خوانی181216385

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی2مبانی جغرافیاى فرهنگی191216388

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی1مبانی جغرافیاى شهرى201216389

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2مبانی جغرافیاى گردشگرى211216390

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی2مبانی سنجش از دور221216391

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی4)نظرى(روش تحقیق231216392

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2مبانی هیدرولوژى241216393

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2مبانی جغرافیاى اقتصادى251216394

ومورفولوژى261216395 11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3مبانی ژ

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی و تشریحی3نقشه بردارى271216396

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی7سیاست وفضا281216399

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی291216400

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی24مبانی آب و هواشناسی 301216401

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستیGIS3مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی311216402

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی3اصول وروش هاى آمایش سرزمین321216403

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4جغرافیاى روستایی ایران331216404

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4جغرافیاى خاك ها341216406

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی2مبانی جغرافیاى سیاسی351216407
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 149: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال جغرافيا و برنامه ريزي شهري-65: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی4اصول و روشهاى برنامه ریزى منطقه اى361216408

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی4مخاطرات طبیعی371216409

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3جغرافیاى شهرى ایران381216410

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی4جغرافیاى اقتصادى ایران391216411

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5مخاطرات انسانی401216412

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی4جغرافیاى جمعیت ایران411216413

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5آب و هواى ایران421216414

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی5)خلیج فارس(مطالعات منطقه اى431216415

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6جغرافیاى سیاسی ایران441216420

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی6روش هاى تحلیل جمعیت451216421

وموفولوزى ایران461216426 11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7ژ

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی3)جغرافیا وبرنامه ریزى شهرى(زبان تخصصی471216437

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی5كاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزى شهرى481216438

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی5روش تحقیق در مطالعات شهرى491216439

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی5مبانی برنامه ریزى شهرى501216440

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی5شهرها و شهركهاى جدید511216441

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی6برنامه ریزى شهرى در ایران521216442

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6مسكن و اسكان غیر رسمی531216443

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی6اقتصاد شهرى541216444

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6تكنیكهاى برنامه ریزى ناحیه اى551216445

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی7مدیریت شهرى561216446

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی7توسعه پایدار شهرى571216447

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7تكنیكهاى برنامه ریزى شهرى581216448

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی7در برنامه ریزى شهرىGISكاربرد 591216449

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی8كاربرد جغرافیاى طبیعی در برنامه ریزى شهرى601216450

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی8برنامه ریزى حمل و نقل شهرى611216451

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی8جغرافیاى شهرهاى كوچك و میانی 621216452

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی و تشریحی8گارگاه برنامه ریزى شهرى631216453

تشریحی8پروژه641216454

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 651220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 661220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی671220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 681220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران691223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 150: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال جغرافيا و برنامه ريزي شهري-65: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 711233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 721233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 731233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 741233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه751233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت761233043

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستیIT2فناورى اطلاعات771511017
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 151: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال آب و هوا شناسي-66: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی1ریاضیات مقدماتی11111300

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی5ریاضیات پیشرفته21111301

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی6ریاضیات مهندسی31111302

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی7فیزیك عمومی41111303

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی3آمار و احتمالات51117146

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 61211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی71212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس81212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی91213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی101215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 111215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه121215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه131215430

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2مبانی جغرافیاى روستایی141216378

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی1مبانی زمین شناسی151216379

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی13مبانی آب و هوا شناسی161216380

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی2مبانی محیط زیست171216381

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی1مبانی جغرافیاى جمعیت181216382

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1زمین در فضا191216383

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی1فلسفه و سیر تكوین جغرافیا201216384

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1نقشه خوانی211216385

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی7مبانی جغرافیاى فرهنگی221216388

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی2مبانی جغرافیاى شهرى231216389

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2مبانی جغرافیاى گردشگرى241216390

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی2مبانی سنجش از دور251216391

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی2)نظرى(روش تحقیق261216392

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1مبانی هیدرولوژى271216393

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی3مبانی جغرافیاى اقتصادى281216394

ومورفولوژى291216395 11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی2مبانی ژ

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی و تشریحی4نقشه بردارى301216396

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی7سیاست وفضا311216399

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی321216400

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی24مبانی آب و هواشناسی 331216401

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستیGIS3مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی341216402

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی3اصول وروش هاى آمایش سرزمین351216403
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 152: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال آب و هوا شناسي-66: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7جغرافیاى روستایی ایران361216404

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4جغرافیاى خاك ها371216406

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی4مبانی جغرافیاى سیاسی381216407

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی4اصول و روشهاى برنامه ریزى منطقه اى391216408

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی4مخاطرات طبیعی401216409

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی4جغرافیاى شهرى ایران411216410

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی4جغرافیاى اقتصادى ایران421216411

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5مخاطرات انسانی431216412

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی5جغرافیاى جمعیت ایران441216413

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6آب و هواى ایران451216414

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6)خلیج فارس(مطالعات منطقه اى461216415

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5جغرافیاى سیاسی ایران471216420

وموفولوزى ایران481216426 11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی3ژ

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی7هیدروكلیماتولوژى491216473

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی7كاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی501216474

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی7پایگاه داده هاى اقلیمی و نقشه هاى هوا511216475

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی8میكرو كلیماتولوژى521216476

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی8اقلیم شناسی كاربردى531216477

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی8تغییر اقلیم و پیامدهاى آن541216478

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی8اقلیم شناسی فیزیكی551216480

تشریحی8پروژه561216481

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5مبانی اكولوژى و جغرافیاى زیستی571216482

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی5نقشه ها و نمودارهاى اقلیمی581216483

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی5آب و هواى كره زمین591216484

ومورفولوژى اقلیمی601216485 14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی6ژ

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی6اقلیم شناسی آمارى611216486

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6آشنایی با نرم افزارهاى اقلیمی621216487

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی6اقلیم شناسی دینامیك631216488

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی3)آب و هوا شناسی(زبان تخصصی 641216489

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 651220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 661220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی671220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 681220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران691223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 153: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال آب و هوا شناسي-66: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 711233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 721233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 731233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 741233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه751233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت761233043

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستیIT2فناورى اطلاعات771511017
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 154: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال ژئومورفولوژي-67: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی1ریاضیات مقدماتی11111300

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی2آمار و احتمالات21117146

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 31211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی41212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس51212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی61213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی71215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 81215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه91215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه101215430

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2مبانی جغرافیاى روستایی111216378

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی1مبانی زمین شناسی121216379

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی11مبانی آب و هوا شناسی131216380

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4مبانی محیط زیست141216381

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی1مبانی جغرافیاى جمعیت151216382

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1زمین در فضا161216383

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی1فلسفه و سیر تكوین جغرافیا171216384

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1نقشه خوانی181216385

ومورفولوژى(زبان تخصصی191216387 11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4)ژ

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی2مبانی جغرافیاى فرهنگی201216388

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی2مبانی جغرافیاى شهرى211216389

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2مبانی جغرافیاى گردشگرى221216390

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی2مبانی سنجش از دور231216391

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی3)نظرى(روش تحقیق241216392

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی5مبانی هیدرولوژى251216393

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی3مبانی جغرافیاى اقتصادى261216394

ومورفولوژى271216395 11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3مبانی ژ

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی و تشریحی3نقشه بردارى281216396

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3سیاست وفضا291216399

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی301216400

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی22مبانی آب و هواشناسی 311216401

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستیGIS4مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی321216402

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی6اصول وروش هاى آمایش سرزمین331216403

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8جغرافیاى روستایی ایران341216404

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4جغرافیاى خاك ها351216406
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 155: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال ژئومورفولوژي-67: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی2مبانی جغرافیاى سیاسی361216407

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی5اصول و روشهاى برنامه ریزى منطقه اى371216408

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی5مخاطرات طبیعی381216409

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی6جغرافیاى شهرى ایران391216410

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی4جغرافیاى اقتصادى ایران401216411

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی6مخاطرات انسانی411216412

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3جغرافیاى جمعیت ایران421216413

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی3آب و هواى ایران431216414

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی4)خلیج فارس(مطالعات منطقه اى441216415

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5جغرافیاى سیاسی ایران451216420

وموفولوزى ایران461216426 11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی4ژ

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی5فرسایش471216455

ومورفولوژى481216456 14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی6كارهاى میدانی و آزمایشگاهی در ژ

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی6هیدرولوژى491216457

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5مدیریت منابع آب ایران501216458

ی511216459 08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تشریحی7تحلیل فضا

ومورفولولوژى پیشرفته ایران521216460 11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7ژ

ومورفولوژى531216461 08:3010:30شنبه1395/10/041تستی7كاربرد سنجش از دور در ژ

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6تغییرات محیطی و تكنیهاى ارزیابی آن541216462

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی7هیدرولوژى كاربردى551216463

ومورفولوژى شهرى561216464 11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6ژ

ومورفولوژى اقلیمی571216465 14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی5ژ

ومورفولوژى581216466 08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی8تكنیك ترسیم نقشه هاى ژ

ومورفولوژى591216467 ی در ژ 14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی6كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیا

ومورفولوژى در برنامه ریزى محیطی601216468 11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7كاربرد ژ

ومورفولوژى مناطق خشك ایران611216469 14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی8ژ

ومورفولوژى ساحلی ایران621216470 14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7ژ

ومورفولوژى كاربردى631216471 08:3010:30شنبه1395/10/041تستی8ژ

تشریحی8پروژه641216472

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 651220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 661220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی671220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 681220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران691223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 156: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود جغرافيا-16: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال ژئومورفولوژي-67: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 711233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 721233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 731233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 741233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه751233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت761233043

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستیIT3فناورى اطلاعات771511017
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 157: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود روانشناسي -17: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی3)اعصاب وغدد(فیزیولوژى عمومی 11112001

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1كامپیوتركاربردى براى دانشجویان روانشناسی21115006

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2آمارتوصیفی31117004

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی3آماراستنباطی41117005

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 51211411

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی15متون روان شناسی به زبان خارجه 61212018

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی26متون روان شناسی عمومی 71212019

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی81212256

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی91213210

تستی13تربیت بدنی 101215152

تستی25تربیت بدنی 111215153

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی11روانشناسی عمومی 121217005

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی22روانشناسی عمومی 131217006

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی13روان شناسی رشد141217007

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی4روانشناسی تربیتی151217008

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی4روانشناسی اجتماعی161217009

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4روش تحقیق درروان شناسی171217011

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی181217012

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4روانشناسی فیزیولوژیك191217013

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی5)نظریه هاومفاهیم (شخصیت 201217014

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی5روان سنجی211217015

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)روانشناسی مرضی (1آسیب شناسی روانی 221217017

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی8تاریخچه ومكاتب روانشناسی231217018

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5روانشناسی پویایی گروه241217019

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6روانشناسی احساس وادراك251217020

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6روانشناسی مشاوره وراهنمایی261217021

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6روانشناسی مدیریت271217022

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7)سبب شناسی ودرمان آن (اعتیاد281217023

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7روانشناسی مرضی كودك291217026

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6انگیزش وهیجان301217027

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی28آسیب شناسی روانی 311217029

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی8بهداشت روانی321217030

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی8)نظریه هاومفاهیم (روانشناسی یادگیرى 331217031

تشریحی9پژوهشهاى عملی انفرادى درروان شناسی عمومی341217032

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی9تفكروزبان351217033
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 158: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود روانشناسي -17: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی9اختلالات یادگیرى361217035

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی9روانشناسی جنایی371217036

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی9مقدمات نوروپسیكولوژى381217038

ل روانشناسی عمومی 391217040 تشریحی8)عملی (سمیناردرمسا

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5)روانشناسی (روانشناسی بازى 401217041

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4)روانشناسی (2روانشناسی رشد411217042

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)روانشناسی (كلیات فلسفه 421217043

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی9مقدمات روانشناسی سلامت431217044

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی3انسان شناسی دراسلام441220001

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 451220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 461220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1اندیشه سیاسی امام خمینی471220479

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3مبانی جامعه شناسی481222062

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی5آسیب شناسی اجتماعی491222063

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران501223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران511229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 521233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی1)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 531233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 541233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی1)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 551233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه561233038
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 159: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود روانشناسي -17: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی3)اعصاب وغدد(فیزیولوژى عمومی 11112001

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1كامپیوتركاربردى براى دانشجویان روانشناسی21115006

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2آمارتوصیفی31117004

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی3آماراستنباطی41117005

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 51211411

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی15متون روان شناسی به زبان خارجه 61212018

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی26متون روان شناسی عمومی 71212019

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی81212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی1آشنایی با دفاع مقدس91212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی101213210

تستی13تربیت بدنی 111215152

تستی25تربیت بدنی 121215153

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی11ورزش 131215428

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی11روانشناسی عمومی 141217005

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی22روانشناسی عمومی 151217006

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی13روان شناسی رشد161217007

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی4روانشناسی تربیتی171217008

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی4روانشناسی اجتماعی181217009

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4روش تحقیق درروان شناسی191217011

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی201217012

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4روانشناسی فیزیولوژیك211217013

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی5)نظریه هاومفاهیم (شخصیت 221217014

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی5روان سنجی231217015

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)روانشناسی مرضی (1آسیب شناسی روانی 241217017

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی8تاریخچه ومكاتب روانشناسی251217018

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5روانشناسی پویایی گروه261217019

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6روانشناسی احساس وادراك271217020

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6روانشناسی مشاوره وراهنمایی281217021

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6روانشناسی مدیریت291217022

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7)سبب شناسی ودرمان آن (اعتیاد301217023

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7روانشناسی هوش وسنجش آن311217024

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی7روانشناسی تجربی321217025

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7روانشناسی مرضی كودك331217026

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6انگیزش وهیجان341217027

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7روانشناسی كودكان استثنایی351217028
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 160: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود روانشناسي -17: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی28آسیب شناسی روانی 361217029

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی8بهداشت روانی371217030

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی8)نظریه هاومفاهیم (روانشناسی یادگیرى 381217031

تشریحی9پژوهشهاى عملی انفرادى درروان شناسی عمومی391217032

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی9تفكروزبان401217033

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی9اختلالات یادگیرى411217035

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی9روانشناسی جنایی421217036

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی9مقدمات نوروپسیكولوژى431217038

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی8ارزشیابی شخصیت441217039

ل روانشناسی عمومی 451217040 تشریحی8)عملی (سمیناردرمسا

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5)روانشناسی (روانشناسی بازى 461217041

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4)روانشناسی (2روانشناسی رشد471217042

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)روانشناسی (كلیات فلسفه 481217043

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی9مقدمات روانشناسی سلامت491217044

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی3انسان شناسی دراسلام501220001

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 511220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 521220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1اندیشه سیاسی امام خمینی531220479

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3مبانی جامعه شناسی541222062

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی5آسیب شناسی اجتماعی551222063

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران561223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران571229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 581233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی1)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 591233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 601233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی1)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 611233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه621233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی1دانش خانواده و جمعیت631233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 161: صفحه 579: شماره گزارش

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

3831: ترم ورود روانشناسي -17: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی1)اعصاب وغدد(فیزیولوژى عمومی 11112001

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1كامپیوتركاربردى براى دانشجویان روانشناسی21115006

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی1آمارتوصیفی31117004

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی2آماراستنباطی41117005

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 51211411

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی14متون روان شناسی به زبان خارجه 61212018

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی25متون روان شناسی عمومی 71212019

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی81212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس91212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی101213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی111215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 121215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه131215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه141215430

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی11روانشناسی عمومی 151217005

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی22روانشناسی عمومی 161217006

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی12روان شناسی رشد171217007

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی3روانشناسی تربیتی181217008

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی3روانشناسی اجتماعی191217009

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3روش تحقیق درروان شناسی201217011

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی211217012

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3روانشناسی فیزیولوژیك221217013

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی4)نظریه هاومفاهیم (شخصیت 231217014

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3روان سنجی241217015

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی4)روانشناسی مرضی (1آسیب شناسی روانی 251217017

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7تاریخچه ومكاتب روانشناسی261217018

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی8روانشناسی پویایی گروه271217019

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4روانشناسی احساس وادراك281217020

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5روانشناسی مشاوره وراهنمایی291217021

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی5روانشناسی مدیریت301217022

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7)سبب شناسی ودرمان آن (اعتیاد311217023

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6روانشناسی هوش وسنجش آن321217024

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی6روانشناسی تجربی331217025

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7روانشناسی مرضی كودك341217026

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی4انگیزش وهیجان351217027
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 162: صفحه 579: شماره گزارش

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

3831: ترم ورود روانشناسي -17: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی5روانشناسی كودكان استثنایی361217028

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی25آسیب شناسی روانی 371217029

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6بهداشت روانی381217030

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی6)نظریه هاومفاهیم (روانشناسی یادگیرى 391217031

تشریحی8پژوهشهاى عملی انفرادى درروان شناسی عمومی401217032

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7تفكروزبان411217033

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی7اختلالات یادگیرى421217035

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی7روانشناسی جنایی431217036

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی8مقدمات نوروپسیكولوژى441217038

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی7ارزشیابی شخصیت451217039

ل روانشناسی عمومی 461217040 تشریحی8)عملی (سمیناردرمسا

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4)روانشناسی (روانشناسی بازى 471217041

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی3)روانشناسی (2روانشناسی رشد481217042

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)روانشناسی (كلیات فلسفه 491217043

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8مقدمات روانشناسی سلامت501217044

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2انسان شناسی دراسلام511220001

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 521220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 531220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی541220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 551220657

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی2مبانی جامعه شناسی561222062

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی6آسیب شناسی اجتماعی571222063

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران581223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران591229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 601233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 611233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 621233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 631233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه641233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت651233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 163: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود روانشناسي -17: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي-23: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی5فیزیولوژى اعصاب وغدد11112002

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2آمارتوصیفی21117004

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی3آماراستنباطی31117005

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی4كاربردآزمونهاى روانی41211004

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی4اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده51211005

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2فلسفه آموزش وپرورش61211006

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی4روشهاوفنون تدریس71211007

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1كلیات فلسفه81211009

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2روانشناسی تربیتی91211365

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4مقدمات روشهاى تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی101211366

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3روان سنجی111211367

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی3)نظریه ها و مفاهیم (روانشناسی شخصیت 121211407

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 131211411

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی25زبان تخصصی روانشناسی 141212021

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی151212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس161212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی171213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی181215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 191215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه201215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه211215430

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی22روانشناسی عمومی 221217006

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی231217012

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی5تاریخچه ومكاتب روانشناسی241217018

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6روانشناسی احساس وادراك251217020

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی7روانشناسی تجربی261217025

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2اختلالات یادگیرى271217035

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی4ارزشیابی شخصیت281217037

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی8مقدمات نوروپسیكولوژى291217038

ل روانشناسی عمومی 301217040 تشریحی8)عملی (سمیناردرمسا

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6)روانشناسی (روانشناسی بازى 311217041

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی3)روانشناسی (2روانشناسی رشد321217042

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8مقدمات روانشناسی سلامت331217044

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی12روانشناسی رشد341217046

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی351217049
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 164: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود روانشناسي -17: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي-23: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3روانشناسی وآموزش كودكان استثنایی361217051

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4روانشناسی پویایی گروه371217052

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی3روش هاى تغییرواصلاح رفتار381217053

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی1مبانی واصول راهنمایی ومشاوره391217055

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی11روانشناسی عمومی 401217056

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6انگیزش وهیجان411217057

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی16آسیب شناسی روانی 421217060

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی28آسیب شناسی روانی 431217061

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8تفكر و زبان441217062

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4روانشناسی اعتیاد451217064

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6روانشناسی فیزیولوژیك461217066

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی7نظریه هاى مشاوره وروان درمانی471217067

تشریحی8)پژوهشهاى عملی وانفرادى (پروژه 481217069

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2روانشناسی اجتماعی491217105

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی7روانشناسی جنایی501217181

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی5كاربرد كامپیوتر در روانشناسی511217182

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6روا نشناسی هوش و سنجش آن521217184

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7بهداشت روانی531217185

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3روانشناسی یادگیرى541217186

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7روانشناسی مرضی كودك551217187

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 561220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 571220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی581220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 591220657

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی6مبانی جامعه شناسی601222062

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی7آسیب شناسی اجتماعی611222063

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران621223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران631229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 641233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 651233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 661233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 671233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه681233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت691233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 165: صفحه 579: شماره گزارش

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

3931: ترم ورود روانشناسي -17: گروه آموزشي 

3931: ترم اعمال روانشناسي-28: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی21212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس31212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی41213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی51215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 61215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه71215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه81215430

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی11مباحث اساسی در روانشناسی91217208

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی1انسان از دیدگاه اسلام101217209

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1مبانی جامعه شناسی111217210

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی1آمار توصیفی121217211

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی22مباحث اساسی در روانشناسی 131217212

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی2تاریخ و مكاتب در روانشناسی و نقد آن141217213

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1معرفت شناسی151217214

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی2فیزیولوژى اعصاب و غدد161217215

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی12روانشناسی تحولی171217216

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی3روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان181217218

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2آشنایی با فلسفه اسلامی191217219

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3سازمانی-روانشناسی صنعتی 201217220

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3روانشناسی یادگیرى211217221

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی3آموزه هاى روانشناسی در قرآن221217222

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی3احساس و ادراك231217223

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3روانسنجی241217224

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2روانشناسی اجتماعی251217225

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی23روانشناسی تحولی 261217226

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی4روانشناسی دین271217227

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4فلسفه علم روانشناسی281217228

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4روانشناسی فیزیولوژیك291217229

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی4روانشناسی سیاسی301217230

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی14آسیب شناسی روانی 311217231

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی14متون روانشناسی 321217232

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4روانشناسی اجتماعی كاربردى331217233

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی5روانشناسی شناختی341217234

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی15روانشناسی افراد با نیازهاى خاص 351217235
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 166: صفحه 579: شماره گزارش

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

3931: ترم ورود روانشناسي -17: گروه آموزشي 

3931: ترم اعمال روانشناسي-28: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5روانشناسی تربیتی361217236

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی5روانشناسی سالمندى371217237

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی5روانشناسی شخصیت381217238

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی5روانشناسی تجربی391217239

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی25آسیب شناسی روانی 401217240

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی26روانشناسی افراد با نیازهاى خاص 411217241

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی6اصول روانشناسی بالینی421217242

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6آسیب شناسی روانی كودك و نوجوان431217243

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6بهداشت روانی441217244

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی6علوم اعصاب شناختی451217245

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی16آزمونهاى روان شناختی 461217246

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6مبانی مشاوره و راهنمایی471217247

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7روانشناسی اعتیاد481217248

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7آموزه هاى روانشناسی در حدیث491217249

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی7آسیب شناسی اجتماعی501217250

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی7روانشناسی خانواده511217251

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7انگیزش و هیجان521217252

تشریحی7توانبخشی افراد با نیازهاى خاص531217253

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7)كمی و كیفی(روش تحقیق 541217254

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی28متون روانشناسی 551217255

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی28آزمون هاى روان شناختی 561217256

تشریحی8انفرادى-پژوهشهاى عملی 571217257

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6روانشناسی سلامت581217258

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی8نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی591217259

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی8مشاوره شغلی و حرفه ا ى601217260

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی8شیوه هاى اصلاح و تغییر رفتار611217261

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی8پویایی گروه621217262

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی4فناورى اطلاعات در روانشناسی631217263

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی2آمار استنباطی641217272

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 651220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 661220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی671220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 681220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران691223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 167: صفحه 579: شماره گزارش

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

3931: ترم ورود روانشناسي -17: گروه آموزشي 

3931: ترم اعمال روانشناسي-28: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 711233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 721233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 731233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 741233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه751233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت761233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 168: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مديريت دولتي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی12ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111005

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی23ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 21111006

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6كامپیوتروكاربردآن درمدیریت31115007

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی13آماروكاربردآن درمدیریت 41117009

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی24آماروكاربردآن درمدیریت 51117010

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 61211411

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی15زبان تخصصی 71212022

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی26زبان تخصصی 81212023

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی37زبان تخصصی 91212024

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی48زبان تخصصی 101212025

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی2زبان خارجی111212256

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2فارسی121213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی11اصول حسابدارى 131214004

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی22اصول حسابدارى 141214005

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7فراگردتنظیم وكنترل بودجه151214006

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی و تشریحی8حسابدارى دولتی161214007

تستی15تربیت بدنی 171215152

تستی27تربیت بدنی 181215153

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی4روانشناسی سیاسی191217091

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی2مبانی مدیریت اسلامی والگوهاى آن201218025

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی3مبانی سازمان ومدیریت211218026

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی14مبانی مدیریت دولتی 221218027

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی14تحقیق درعملیات 231218028

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی5روش تحقیق درمدیریت241218029

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی25مبانی مدیریت دولتی 251218030

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی و تشریحی25تحقیق درعملیات 261218031

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی6مدیریت رفتارسازمانی271218032

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی6تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم281218033

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7مدیریت منابع انسانی291218034

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت301218035

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7سیراندیشه هاى سیاسی وتحول نهادهاى ادارى311218036

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی8مدیریت سازمانهاى محلی وشهرداریها321218037

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8مدیریت توسعه331218038

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی8روابط كاردرسازمان341218039

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8تصمیم گیرى وتعیین خطمشی دولتی351218040
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 169: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مديريت دولتي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی9سازماندهی واصلاح تشكیلات وروشها361218041

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی9مدیریت تحول سازمانی371218042

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی9مباحث ویژه درمدیریت دولتی381218043

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی9مدیریت تطبیقی391218044

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 401220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 411220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1اندیشه سیاسی امام خمینی421220479

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی3اقتصادخرد431221005

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی4اقتصادكلان441221006

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی5توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى451221007

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی6مالیه عمومی وتنظیم خطمشی مالی دولت461221008

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی5جامعه شناسی سازمانها471222064

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی9مدیریت تعاونیها481222065

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1حقوق اساسی491223005

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6حقوق ادارى501223006

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران511223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران521229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 531233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی1)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 541233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 551233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی1)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 561233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه571233038
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 170: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مديريت دولتي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی12ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111005

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی23ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 21111006

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6كامپیوتروكاربردآن درمدیریت31115007

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی12آماروكاربردآن درمدیریت 41117009

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی23آماروكاربردآن درمدیریت 51117010

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 61211411

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی14زبان تخصصی 71212022

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی25زبان تخصصی 81212023

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی36زبان تخصصی 91212024

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی47زبان تخصصی 101212025

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی2زبان خارجی111212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس121212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2فارسی131213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی11اصول حسابدارى 141214004

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی22اصول حسابدارى 151214005

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6فراگردتنظیم وكنترل بودجه161214006

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی و تشریحی7حسابدارى دولتی171214007

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی181215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 191215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه201215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه211215430

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3روانشناسی سیاسی221217091

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی1مبانی مدیریت اسلامی والگوهاى آن231218025

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی2مبانی سازمان ومدیریت241218026

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی13مبانی مدیریت دولتی 251218027

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی14تحقیق درعملیات 261218028

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی4روش تحقیق درمدیریت271218029

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی24مبانی مدیریت دولتی 281218030

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی و تشریحی25تحقیق درعملیات 291218031

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی4مدیریت رفتارسازمانی301218032

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی5تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم311218033

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6مدیریت منابع انسانی321218034

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت331218035

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6سیراندیشه هاى سیاسی وتحول نهادهاى ادارى341218036

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی7مدیریت سازمانهاى محلی وشهرداریها351218037
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 171: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مديريت دولتي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7مدیریت توسعه361218038

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7روابط كاردرسازمان371218039

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7تصمیم گیرى وتعیین خطمشی دولتی381218040

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی8سازماندهی واصلاح تشكیلات وروشها391218041

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی8مدیریت تحول سازمانی401218042

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی8مباحث ویژه درمدیریت دولتی411218043

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی8مدیریت تطبیقی421218044

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 431220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 441220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی451220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 461220657

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2اقتصادخرد471221005

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی3اقتصادكلان481221006

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی4توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى491221007

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی5مالیه عمومی وتنظیم خطمشی مالی دولت501221008

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی1جامعه شناسی سازمانها511222064

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی8مدیریت تعاونیها521222065

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1حقوق اساسی531223005

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5حقوق ادارى541223006

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران551223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران561229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 571233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 581233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 591233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 601233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه611233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت621233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 172: صفحه 579: شماره گزارش

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

3941: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال مديريت دولتي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی2ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت11111496

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی1ریاضیات پایه21111497

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5كاربرد كامپیوتر در مدیریت31115270

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی12آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 41117214

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی23آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 51117215

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 61211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی71212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس81212300

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی14زبان تخصصی 91212343

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی25زبان تخصصی101212344

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی111213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی11اصول حسابدارى 121214004

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی22اصول حسابدارى 131214005

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6فراگردتنظیم وكنترل بودجه141214006

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی و تشریحی7حسابدارى دولتی151214007

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی161215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 171215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه181215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه191215430

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی1مبانی سازمان ومدیریت201218026

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی14تحقیق درعملیات 211218028

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی4روش تحقیق درمدیریت221218029

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی و تشریحی25تحقیق درعملیات 231218031

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی4مدیریت رفتارسازمانی241218032

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6مدیریت منابع انسانی251218034

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6سیراندیشه هاى سیاسی وتحول نهادهاى ادارى261218036

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی7مدیریت سازمانهاى محلی وشهرداریها271218037

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7مدیریت توسعه281218038

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7تصمیم گیرى وتعیین خطمشی دولتی291218040

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی8سازماندهی واصلاح تشكیلات وروشها301218041

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی8مدیریت تحول سازمانی311218042

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی7مدیریت تطبیقی321218044

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی2مبانی مدیریت دولتی331218463

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی3اصول ومبانی كار آفرینی341218464

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی و تشریحی8مباحث و چالشهاى مدیریت دولتی351218465
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 173: صفحه 579: شماره گزارش

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

3941: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال مديريت دولتي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی8تجزیه و تحلیل قانون مدیریت خدمات كشورى361218466

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی6مساله یابی و حل مساله371218467

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی4مبانی برنامه ریزى پیشرفت و عدالت381218546

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی1احكام كسب و كار391218547

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی3اصول ومبانی مدیریت از دیدگاه اسلام401218548

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی3اخلاق حرفه اى در مدیریت با رویكرد اسلامی411218549

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی5فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها421218550

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی8آموزش مهارتهاى حرفه اى431218551

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی3روانشناسی سازمانی441218552

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6سیستمهاى اطلاعاتی در مدیریت451218566

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 461220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 471220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی481220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 491220657

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2اقتصادخرد501221005

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی3اقتصادكلان511221006

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی4مالیه عمومی وتنظیم خطمشی مالی دولت521221008

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی6مدیریت تعاونیها531222065

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی2جامعه شناسی سازمانی541222224

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5حقوق ادارى551223006

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران561223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران571229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 581233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 591233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 601233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 611233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه621233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت631233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 174: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مديريت بازرگاني-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی12ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111117

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی23ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 21111118

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4كامپیوتروكاربردآن درمدیریت31115217

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی13آماروكاربردآن درمدیریت 41117086

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی24آماروكاربردآن درمدیریت 51117087

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 61211411

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی15زبان تخصصی 71212166

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی48زبان تخصصی 81212167

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی26زبان تخصصی 91212168

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی37زبان تخصصی 101212169

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی2زبان خارجی111212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی1آشنایی با دفاع مقدس121212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2فارسی131213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی11اصول حسابدارى 141214066

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی22اصول حسابدارى 151214068

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی15حسابدارى صنعتی 161214069

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی و تشریحی16مدیریت مالی 171214070

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6پول وارزوبانكدارى181214071

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی و تشریحی27مدیریت مالی 191214072

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی17حسابرسی 201214073

تستی14تربیت بدنی 211215152

تستی25تربیت بدنی 221215153

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی4روانشناسی كار231217147

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2مبانی مدیریت اسلامی والگوهاى آن241218117

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی3مبانی سازمان ومدیریت251218118

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی14تحقیق درعملیات 261218119

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی و تشریحی25تحقیق درعملیات 271218120

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی5روش تحقیق درمدیریت281218121

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6بازاریابی ومدیریت بازار291218122

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی6مدیریت رفتارسازمانی301218123

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی6تجزیه تحلیل وطراحی سیستم311218124

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی8بازرگانی بین المللی321218125

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی8مدیریت تولید331218126

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت341218127

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8مدیریت استراتژیك351218129
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 175: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مديريت بازرگاني-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی9سیستمهاى خریدوانباردارى وتوزیع361218130

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی9بهره ورى وتجزیه وتحلیل آن درسازمان371218132

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7مدیریت منابع انسانی381218134

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی9بازاریابی بین المللی391218145

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی8مدیریت صادرات وواردات401218146

ل بازاریابی411218147 تشریحی9سمیناردرمسا

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی9تحقیقات بازاریابی421218148

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی9تجارت الكترونیك431218149

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی8حقوق بازرگانی بین المللی441218151

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 451220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 461220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1اندیشه سیاسی امام خمینی471220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 481220657

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی3اقتصادخرد491221026

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی4اقتصادكلان501221027

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی5توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى511221028

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1حقوق اساسی521223018

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7حقوق بازرگانی531223019

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران541223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران551229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 561233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی1)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 571233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 581233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی1)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 591233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه601233038
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 176: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مديريت بازرگاني-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی12ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 11111117

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی23ریاضیات وكاربردآن درمدیریت 21111118

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3كامپیوتروكاربردآن درمدیریت31115217

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی13آماروكاربردآن درمدیریت 41117086

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی24آماروكاربردآن درمدیریت 51117087

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 61211411

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی14زبان تخصصی 71212166

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی47زبان تخصصی 81212167

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی25زبان تخصصی 91212168

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی36زبان تخصصی 101212169

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی111212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس121212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی131213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی11اصول حسابدارى 141214066

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی22اصول حسابدارى 151214068

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی15حسابدارى صنعتی 161214069

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی و تشریحی15مدیریت مالی 171214070

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی8پول وارزوبانكدارى181214071

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی و تشریحی27مدیریت مالی 191214072

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی17حسابرسی 201214073

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی211215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 221215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه231215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه241215430

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی2روانشناسی كار251217147

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2مبانی مدیریت اسلامی والگوهاى آن261218117

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی3مبانی سازمان ومدیریت271218118

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی14تحقیق درعملیات 281218119

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی و تشریحی25تحقیق درعملیات 291218120

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی4روش تحقیق درمدیریت301218121

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5بازاریابی ومدیریت بازار311218122

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی6مدیریت رفتارسازمانی321218123

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی6تجزیه تحلیل وطراحی سیستم331218124

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6بازرگانی بین المللی341218125

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی4مدیریت تولید351218126
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 177: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مديريت بازرگاني-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت361218127

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7مدیریت استراتژیك371218129

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی5سیستمهاى خریدوانباردارى وتوزیع381218130

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی8بهره ورى وتجزیه وتحلیل آن درسازمان391218132

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7مدیریت منابع انسانی401218134

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی8بازاریابی بین المللی411218145

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی8مدیریت صادرات وواردات421218146

ل بازاریابی431218147 تشریحی5سمیناردرمسا

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی3تحقیقات بازاریابی441218148

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7تجارت الكترونیك451218149

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی8حقوق بازرگانی بین المللی461218151

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 471220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 481220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی491220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 501220657

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2اقتصادخرد511221026

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی4اقتصادكلان521221027

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی5توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى531221028

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1حقوق اساسی541223018

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7حقوق بازرگانی551223019

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران561223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران571229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 581233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 591233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 601233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 611233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه621233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت631233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 178: صفحه 579: شماره گزارش

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

3941: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال مديريت بازرگاني-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی2ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت11111496

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی1ریاضیات پایه21111497

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3كاربرد كامپیوتر در مدیریت31115270

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی13آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 41117214

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی24آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 51117215

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 61211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی71212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس81212300

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی17زبان تخصصی 91212343

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی28زبان تخصصی101212344

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی111213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی11اصول حسابدارى 121214066

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی22اصول حسابدارى 131214068

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی15حسابدارى صنعتی 141214069

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی و تشریحی26مدیریت مالی 151214072

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی18حسابرسی 161214073

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی171215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 181215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه191215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه201215430

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی1مبانی سازمان ومدیریت211218118

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی15تحقیق درعملیات 221218119

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی و تشریحی26تحقیق درعملیات 231218120

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی4روش تحقیق درمدیریت241218121

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی2مدیریت رفتارسازمانی251218123

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6بازرگانی بین المللی261218125

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت271218127

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8مدیریت استراتژیك281218129

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی7سیستمهاى خریدوانباردارى وتوزیع291218130

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی3مدیریت منابع انسانی301218134

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی8بازاریابی بین المللی311218145

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1روانشناسی سازمانی321218440

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی3احكام كسب و كار331218442

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی و تشریحی4از منظر اسلام1مدیریت مالی341218443

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی4اخلاق حرفه اى در مدیریت با رویكرد اسلامی351218444
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 179: صفحه 579: شماره گزارش

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

3941: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال مديريت بازرگاني-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی5اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام361218445

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی5مبانی برنامه ریزى پیشرفت و عدالت371218447

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5)با رویكرد اسلامی(بازار یابی و مدیریت بازار 381218448

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی6آموزش مهارتهاى حرفه اى391218449

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6)تطبیقی و اسلامی( حقوق بازرگانی 401218450

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی2آشنایی با قوانین كسب كار411218451

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7تجارت الكترونیك421218453

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7سازمانهاى پولی و مالی اسلامی و بین المللی431218454

ل بازاریابی و بازاریابی اسلامی441218455 تشریحی8سمینار در مسا

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی8روابط كار در سازمان451218456

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی7مبانی بانكدارى و مدیریت بانك461218457

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی3فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها471218545

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 481220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 491220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی501220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 511220657

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2اقتصادخرد521221026

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی4اقتصادكلان531221027

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران541223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران551229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 561233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 571233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 581233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 591233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه601233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت611233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 180: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مديريت جهانگردي-43: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی2ریاضیات كاربردى درمدیریت جهانگردى11111004

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی5مبانی وكاربردكامپیوتردرجهانگردى21115004

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 31211411

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی14زبان دوم 41212008

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی25زبان دوم 51212009

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی16زبان انگلیسی تخصصی 61212010

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی27زبان انگلیسی تخصصی 71212011

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی8زبان انگلیسی مكاتبات تخصصی81212012

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8زبان انگلیسی مكالمه91212013

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی2زبان خارجی101212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس111212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2فارسی121213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی1)جهانگردى (1اصول حسابدارى 131214002

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی2)جهانگردى (2اصول حسابدارى 141214003

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی151215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 161215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه171215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه181215430

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7جغرافیاى جهانگردى عمومی191216125

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی8جغرافیاى جهانگردى ایران201216126

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی1)مدیریت جهانگردى (روانشناسی عمومی 211217004

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2شناخت صنعت جهانگردى221218001

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی3آماركاربردى درمدیریت جهانگردى231218002

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی3)جهانگردى (مبانی مردم شناسی 241218003

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2)جهانگردى -خرد(1اصول علم اقتصاد251218004

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3گذراندن اوقات فراغت261218005

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی4روش تحقیق271218006

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی1مبانی سازمان و مدیریت281218007

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی4شناخت روحیات ملل291218008

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی4پژوهش عملیاتی درجهانگردى301218009

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی5رفتارسازمانی311218010

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی5فرهنگ عامه321218011

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی5نقشه خوانی وآشنایی بانقشه331218012

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی6آداب سفردراسلام341218013

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6آشنایی باسازمانهاى دولتی ایران351218014
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 181: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مديريت جهانگردي-43: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6مدیریت بازاریابی وتبلیغات جهانگردى361218015

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی6فن راهنمایی371218016

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی6برنامه ریزى توسعه جهانگردى381218017

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7آشنایی باموزه هاى ایران391218018

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3قوانین ومقررات حقوقی جهانگردى401218019

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7امورمسافرت وصدوربلیط411218020

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی7برنامه ریزى وسرپرستی گشتهاى جهانگردى421218021

ل اجتماعی ایران431218022 11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4تجزیه وتحلیل مسا

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7مطالعات تطبیقی سیاست هاى جهانگردى441218023

تشریحی8كارآموزى451218024

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 461220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 471220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی481220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 491220657

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی3)جهانگردى -كلان (2اصول علم اقتصاد501221003

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی4اقتصادجهانگردى511221004

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1حقوق اساسی521223004

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران531223175

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی12زبان انگلیسی 541225001

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی23زبان انگلیسی 551225002

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی17هنرومعمارى ایران 561226001

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی28هنرومعمارى ایران 571226002

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی8شناخت صنایع دستی ایران581226003

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی2مبانی جامعه شناسی جهانگردى591227001

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی13تاریخ فرهنگ ایران 601229001

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی24تاریخ فرهنگ ایران 611229002

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6باستان شناسی ایران621229003

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران631229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 641233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 651233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 661233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 671233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه681233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت691233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 182: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مديريت صنعتي-45: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی2ریاضیات پایه11111009

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی3ریاضیات وكاربردآن درمدیریت21111010

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی13آماروكاربردآن درمدیریت 31111011

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3كامپیوتروكاربردآن درمدیریت41115009

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی24آماروكاربردآن درمدیریت 51117013

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی5كنترل كیفیت آمارى61117014

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 71211411

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی15زبان تخصصی 81212033

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی26زبان تخصصی 91212034

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی37زبان تخصصی 101212035

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی48زبان تخصصی 111212036

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی121212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس131212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی141213210

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی22اصول حسابدارى 151214011

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی14حسابدارى صنعتی 161214012

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تشریحی26حسابدارى صنعتی 171214013

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تشریحی37حسابدارى صنعتی 181214014

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی191215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 201215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه211215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه221215430

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی3روانشناسی صنعتی231217093

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی11اصول حسابدارى 241218061

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1حقوق اساسی251218062

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2مبانی مدیریت اسلامی والگوهاى آن261218063

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی3مبانی سازمان ومدیریت271218064

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی14تحقیق درعملیات 281218065

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی و تشریحی25تحقیق درعملیات 291218066

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی4مدیریت رفتارسازمانی301218067

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی5روش تحقیق311218068

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی و تشریحی5مدیریت مالی321218069

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6بازاریابی ومدیریت بازار331218070

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی4فنون تجزیه وتحلیل سیستم ها341218071

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی6مدیریت تولید351218072

Page 185 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 498( کلیھ صفحات 504

9/2/2016http://reg.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
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 183: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال مديريت صنعتي-45: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی6سیستم هاى خرید،توزیع وانباردارى361218073

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6حفاظت صنعتی371218074

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی5مدیریت منابع انسانی381218075

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی8بررسی اقتصادى طرحهاى صنعتی391218076

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی8طرح ریزى وتعمیرات ونگهدارى401218077

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8كنترل پروژه411218078

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی8بازاریابی بین الملل421218079

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی8بهره ورى وتجزیه و تحلیل آن در سازمانها431218080

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی و تشریحی37تحقیق درعملیات 441218081

تشریحی8پروژه451218082

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی7مدیریت كارخانه461218083

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی7كارسنجی وروش سنجی471218084

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7سیستم هاى اطلاعات مدیریت481218085

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 491220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 501220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی511220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 521220657

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی3اقتصادخرد531221011

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی4اقتصادكلان541221012

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران551223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران561229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 571233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 581233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 591233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 601233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه611233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت621233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 184: صفحه 579: شماره گزارش

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

3941: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال مديريت صنعتي-45: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی2ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت11111496

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی1ریاضیات پایه21111497

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3كاربرد كامپیوتر در مدیریت31115270

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی13آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 41117214

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی24آمار و احتمالات و كاربرد آن در مدیریت 51117215

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 61211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی71212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس81212300

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی13زبان تخصصی 91212343

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی24زبان تخصصی101212344

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی111213210

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی22اصول حسابدارى 121214011

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی15حسابدارى صنعتی 131214012

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تشریحی26حسابدارى صنعتی 141214013

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی151215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 161215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه171215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه181215430

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی11اصول حسابدارى 191218061

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی1مبانی سازمان ومدیریت201218064

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی15تحقیق درعملیات 211218065

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی و تشریحی26تحقیق درعملیات 221218066

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی2مدیریت رفتارسازمانی231218067

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی3مدیریت منابع انسانی241218075

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی8طرح ریزى وتعمیرات ونگهدارى251218077

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6بهره ورى وتجزیه و تحلیل آن در سازمانها261218080

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی و تشریحی37تحقیق درعملیات 271218081

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی7مدیریت كارخانه281218083

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7سیستم هاى اطلاعات مدیریت291218085

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی4روش تحقیق درمدیریت301218121

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی3احكام كسب و كار311218442

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی و تشریحی4از منظر اسلام1مدیریت مالی321218443

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی4اخلاق حرفه اى در مدیریت با رویكرد اسلامی331218444

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی5اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام341218445

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی5مبانی برنامه ریزى پیشرفت و عدالت351218447
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 185: صفحه 579: شماره گزارش

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

3941: ترم ورود مديريت -18: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال مديريت صنعتي-45: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5)با رویكرد اسلامی(بازار یابی و مدیریت بازار 361218448

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی6آموزش مهارتهاى حرفه اى371218449

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی6مدیریت تولید و عملیات381218482

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی8مدیریت عملكرد در سازمان صنعتی391218483

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی6مدیریت كیفیت و بهره ورى401218490

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی و تشریحی8بررسی اقتصادى ،اجتماعی و فرهنگی طرحهاى صنعتی411218493

تشریحی8پروژه421218498

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8مدیریت پروژه431218502

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی7مدیریت عملیات خدمات441218508

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1روانشناسی صنعتی451218509

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی7سیستمهاى خرید ،انباردارى و توزیع461218510

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی2فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستمها471218545

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 481220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 491220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی501220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 511220657

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2اقتصادخرد521221011

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی4اقتصادكلان531221012

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران541223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران551229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 561233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 571233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 581233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 591233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه601233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت611233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 186: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال الهيات ومعارف اسالمي گرايش اديان وعرفان-59: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی11212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3آشنایی با دفاع مقدس21212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی31213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی2تربیت بدنی41215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی13ورزش 51215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی2تربیت بدنی ویژه61215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی13زبان تخصصی 81220018

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی11منطق 91220019

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2مبادى فقه واصول101220023

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی24زبان تخصصی 111220025

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی22منطق 121220028

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی11كلام 131220033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی3آشنایی باادیان بزرگ141220037

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی22كلام 151220040

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4علوم بلاغی161220080

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی14تاریخ فلسفه اسلامی 171220113

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی27تاریخ فلسفه غرب 181220116

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی11صرف 191220131

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی22صرف 201220132

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی11نحوكاربردى 211220133

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی22نحوكاربردى 221220134

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی33نحوكاربردى 231220135

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2روش تحقیق درعلوم اسلامی241220136

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2آشنایی بافقه251220137

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی2كلیات فلسفه اسلامی261220138

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث271220139

ت ودرك متون عربی281220140 14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی3قرا

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی44نحوكاربردى 291220141

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4مهارتهاى ترجمه301220142

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3سیرى درنهج البلاغه311220143

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی3كلیات عرفان اسلامی321220144

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2آشنایی باتاریخ وروشهاى تفسیرقرآن331220145

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی4عرفان نظرى341220146

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی13تاریخ تصوف 351220147
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 187: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال الهيات ومعارف اسالمي گرايش اديان وعرفان-59: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی13متون عرفانی فارسی 361220148

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی13روشهاى مطالعات دینی 371220149

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی15متون دینی به زبان خارجی 381220150

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی4آشنایی باكلیات علم كلام391220151

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5عرفان عملی401220152

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی25تاریخ تصوف 411220153

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی25متون عرفانی فارسی 421220154

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی26متون دینی به زبان خارجی 431220156

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی26ادیان ایران پیش ازاسلام 441220157

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ادیان ابتدایی وقدیم451220158

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی37متون دینی به زبان خارجی 461220159

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی15ادیان هند471220160

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی4دین خاوردور481220161

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی15تاریخ فرق اسلامی 491220162

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی16متون عرفانی عربی 501220163

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی27ادیان هند511220164

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی27متون عرفانی عربی 521220165

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی26تاریخ فرق اسلامی 531220166

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی16متون عرفانی به زبان خارجی 541220167

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی15ادیان ایران پیش ازاسلام 551220168

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی7آشنایی باسنت هاى عرفانی غیراسلامی561220169

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی27متون عرفانی به زبان خارجی 571220170

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7دین بودا581220171

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6دین یهود591220172

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7فلسفه دین601220173

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی6مسیحیت611220174

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی15تاریخ فلسفه غرب 621220205

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی25روشهاى مطالعات دینی 631220273

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1تاریخ تحلیلی صدراسلام641220285

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 651220433

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)دانشپذیرى(1اندیشه اسلامی 661220584

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی26تاریخ فلسفه اسلامی 671220616

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7قرآن كریم30حفظ جزء 681220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران691223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 188: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال الهيات ومعارف اسالمي گرايش اديان وعرفان-59: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی7دانش خانواده و جمعیت711233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 189: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

الهيات ومعارف اسالمي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن -60: رشته 
اسالمي

3881: ترم اعمال 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی11212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3آشنایی با دفاع مقدس21212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی31213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی2تربیت بدنی41215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی13ورزش 51215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی2تربیت بدنی ویژه61215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی13زبان تخصصی 81220018

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی11منطق 91220019

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2مبادى فقه واصول101220023

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی24زبان تخصصی 111220025

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی22منطق 121220028

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی11كلام 131220033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی3آشنایی باادیان بزرگ141220037

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی22كلام 151220040

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی36زبان تخصصی 161220043

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4علوم بلاغی171220080

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی11صرف 181220131

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی22صرف 191220132

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی11نحوكاربردى 201220133

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی22نحوكاربردى 211220134

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی33نحوكاربردى 221220135

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2روش تحقیق درعلوم اسلامی231220136

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2آشنایی بافقه241220137

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی2كلیات فلسفه اسلامی251220138

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث261220139

ت ودرك متون عربی271220140 14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی3قرا

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی44نحوكاربردى 281220141

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4مهارتهاى ترجمه291220142

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3سیرى درنهج البلاغه301220143

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی3كلیات عرفان اسلامی311220144

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2آشنایی باتاریخ وروشهاى تفسیرقرآن321220145

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3تاریخ نگارى دراسلام331220242

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3تاریخ اسلام ازوفات پیامبر تاسقوطبنی امیه341220243
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11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی3متون تاریخی وجغرافیایی به زبان فارسی351220244
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 190: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

الهيات ومعارف اسالمي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن -60: رشته 
اسالمي

3881: ترم اعمال 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی5شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی361220245

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی5كلیات فرهنگ وتمدن اسلامی371220246

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی14تاریخ هنرهاى اسلامی 381220247

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی5تاریخ اسلام ازآغازخلافت عباسی تاسقوطبغداد391220248

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی4تاریخ اسلام درمصروشام401220249

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی5تاریخ اسلام درمغرب واندلس411220250

08:3010:30شنبه1395/10/117تستی26تاریخ هنرهاى اسلامی 421220251

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی15تاریخ تشكیلات اسلامی 431220252

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی14تاریخ علوم اسلام 441220254

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6تاریخ اسلام ازسقوطبغدادتاتاسیس دولت صفوى451220255

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی26تاریخ علوم دراسلام 461220256

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی26تاریخ تشكیلات اسلامی 471220257

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی7مطالعات اسلامی درغرب481220258

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی37تاریخ علوم دراسلام 491220261

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی15وضع كنونی جهان اسلام 501220262

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی6تاریخ اسلام درشبه قاره هند511220263

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی26جغرافیاى تاریخی اسلام 521220264

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی6جامعه شناسی تاریخی531220265

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5تاریخ آموزش وپرورش دراسلام541220266

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی7تاریخ عثمانیان551220267

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی27وضع كنونی جهان اسلام 561220268

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7خطوطوكتیبه هاى اسلامی571220269

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تشریحی7پژوهش درموضوعات منتخب581220272

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7فرهنگ وتمدن مسلمانان دركشورهاى غیرمسلمان591220275

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی5متون تاریخی وجغرافیایی به زبان عربی601220276

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی15جغرافیاى تاریخی اسلام 611220277

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7تاریخ صفویه621220278

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی7جهان اسلام غرب واستعمار631220279

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1تاریخ تحلیلی صدراسلام641220285

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 651220433

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)دانشپذیرى(1اندیشه اسلامی 661220584

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7قرآن كریم30حفظ جزء 671220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران681223175

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی4تاریخ تشیع691229010
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14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229128
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 191: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

الهيات ومعارف اسالمي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن -60: رشته 
اسالمي

3881: ترم اعمال 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی7دانش خانواده و جمعیت711233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 192: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال الهيات ومعارف اسالمي گرايش علوم قرآن وحديث-61: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی11212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3آشنایی با دفاع مقدس21212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی31213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی2تربیت بدنی41215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی13ورزش 51215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی2تربیت بدنی ویژه61215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی13زبان تخصصی 81220018

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی11منطق 91220019

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2مبادى فقه واصول101220023

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی24زبان تخصصی 111220025

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی22منطق 121220028

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی11كلام 131220033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی3آشنایی باادیان بزرگ141220037

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی22كلام 151220040

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی16فقه الحدیث 161220053

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی27فقه الحدیث 171220057

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4علوم بلاغی181220080

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی13تاریخ قرآن 191220096

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4درایه الحدیث201220097

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی25تاریخ قرآن 211220098

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی13تاریخ تفسیرقرآن كریم 221220099

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی4تاریخ حدیث231220102

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی25تاریخ تفسیرقرآن كریم 241220105

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی11صرف 251220131

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی22صرف 261220132

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی11نحوكاربردى 271220133

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی22نحوكاربردى 281220134

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی33نحوكاربردى 291220135

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2روش تحقیق درعلوم اسلامی301220136

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2آشنایی بافقه311220137

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی2كلیات فلسفه اسلامی321220138

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث331220139

ت ودرك متون عربی341220140 14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی3قرا

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی44نحوكاربردى 351220141
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 193: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال الهيات ومعارف اسالمي گرايش علوم قرآن وحديث-61: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4مهارتهاى ترجمه361220142

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3سیرى درنهج البلاغه371220143

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی3كلیات عرفان اسلامی381220144

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2آشنایی باتاریخ وروشهاى تفسیرقرآن391220145

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی13مكاتب وروشهاى تفسیرقرآن كریم 401220175

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی14علوم قرآنی 411220176

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی14تفسیرترتیبی قرآن كریم 421220177

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی7مفردات قرآن كریم431220178

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی25مكاتب وروشهاى تفسیرقرآن كریم 441220179

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی25علوم قرآنی 451220180

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی25تفسیرترتیبی قرآن كریم 461220181

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی5اهل البیت درقرآن وحدیث471220182

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5مبانی نقدوفهم حدیث481220183

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی36علوم قرآنی 491220184

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی36تفسیرترتیبی قرآن كریم 501220185

ت ودرك متون تفسیرى511220186 11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6قرا

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5كلیات علم رجال521220187

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی15شناخت نهج البلاغه 531220188

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی47تفسیرترتیبی قرآن كریم 541220189

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی47علوم قرآنی 551220190

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی16تفسیرموضوعی قرآن كریم 561220191

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی26شناخت نهج البلاغه 571220192

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی16بلاغت قرآن كریم 581220193

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی27تفسیرموضوعی قرآن كریم 591220194

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی27بلاغت قرآن كریم 601220195

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی6جوامع حدیثی611220196

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی6قرآن وخاورشناسان621220197

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7تاثیرقرآن درپیدایش علوم زبان عربی631220198

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی7)ع (شناخت ادعیه اهل بیت 641220199

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1تاریخ تحلیلی صدراسلام651220285

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 661220433

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی37زبان تخصصی 671220464

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)دانشپذیرى(1اندیشه اسلامی 681220584

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7قرآن كریم30حفظ جزء 691220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران701223175
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 194: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال الهيات ومعارف اسالمي گرايش علوم قرآن وحديث-61: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران711229128

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی7دانش خانواده و جمعیت721233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 195: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال الهيات ومعارف اسالمي گرايش فلسفه وكالم اسالمي-62: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی11212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3آشنایی با دفاع مقدس21212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی31213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی2تربیت بدنی41215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی13ورزش 51215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی2تربیت بدنی ویژه61215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی13زبان تخصصی 81220018

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2مبادى فقه واصول91220023

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی24زبان تخصصی 101220025

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی11كلام 111220033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی3آشنایی باادیان بزرگ121220037

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی22كلام 131220040

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4علوم بلاغی141220080

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی13تاریخ فلسفه اسلامی 151220113

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی25تاریخ فلسفه غرب 161220116

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی34منطق 171220119

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی4)تخصصی (3كلام 181220123

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی11صرف 191220131

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی22صرف 201220132

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی11نحوكاربردى 211220133

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی22نحوكاربردى 221220134

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی33نحوكاربردى 231220135

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2روش تحقیق درعلوم اسلامی241220136

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2آشنایی بافقه251220137

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی2كلیات فلسفه اسلامی261220138

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث271220139

ت ودرك متون عربی281220140 14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی3قرا

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی44نحوكاربردى 291220141

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4مهارتهاى ترجمه301220142

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3سیرى درنهج البلاغه311220143

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی3كلیات عرفان اسلامی321220144

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2آشنایی باتاریخ وروشهاى تفسیرقرآن331220145

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی25تاریخ فلسفه اسلامی 341220155

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7فلسفه دین351220173
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 196: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال الهيات ومعارف اسالمي گرايش فلسفه وكالم اسالمي-62: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی14حكمت متعالیه 361220200

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی25حكمت متعالیه 371220201

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی46زبان تخصصی 381220202

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی13حكمت مشاء 391220203

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی13تاریخ فلسفه غرب 401220205

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی45كلام 411220206

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی36حكمت متعالیه 421220207

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی36تاریخ فلسفه اسلامی 431220208

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7فلسفه اخلاق441220209

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی26حكمت مشاء 451220210

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی47حكمت متعالیه 461220211

ل كلامی جدید471220212 11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی16مسا

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی15منطق جدید481220213

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی15حكمت اشراق 491220214

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی16عرفان نظرى 501220215

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7فلسفه معاصر511220217

ل كلامی جدید521220218 11:0013:00شنبه1395/10/041تستی27مسا

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7فلسفه تطبیقی531220219

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7فلسفه علم541220220

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی26منطق جدید551220221

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی26حكمت اشراق 561220222

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی27عرفان نظرى 571220223

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی45منطق 581220280

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1تاریخ تحلیلی صدراسلام591220285

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 601220433

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی11منطق 611220460

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی22منطق 621220461

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی35زبان تخصصی 631220462

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)دانشپذیرى(1اندیشه اسلامی 641220584

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی1قرآن كریم30حفظ جزء 651220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران661223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران671229128

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی7دانش خانواده و جمعیت681233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 197: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي-63: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی11212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی1آشنایی با دفاع مقدس21212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی31213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی2تربیت بدنی41215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی13ورزش 51215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی2تربیت بدنی ویژه61215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی13زبان تخصصی 81220018

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی11منطق 91220019

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2مبادى فقه واصول101220023

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی24زبان تخصصی 111220025

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی22منطق 121220028

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی11كلام 131220033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی5آشنایی باادیان بزرگ141220037

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی22كلام 151220040

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی9حقوق جزاى خصوصی اسلام161220077

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی15اصول فقه 171220079

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4علوم بلاغی181220080

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی8حقوق جزاى عمومی اسلامی191220085

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی26اصول فقه 201220087

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی9حقوق تطبیقی211220092

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی5كلیات حقوق221220093

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی11صرف 231220131

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی22صرف 241220132

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی11نحوكاربردى 251220133

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی22نحوكاربردى 261220134

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی33نحوكاربردى 271220135

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی3روش تحقیق درعلوم اسلامی281220136

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی3آشنایی بافقه291220137

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی3كلیات فلسفه اسلامی301220138

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث311220139

ت ودرك متون عربی321220140 14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی3قرا

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی44نحوكاربردى 331220141

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4مهارتهاى ترجمه341220142

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4سیرى درنهج البلاغه351220143
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 198: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي-63: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی5كلیات عرفان اسلامی361220144

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی3آشنایی باتاریخ وروشهاى تفسیرقرآن371220145

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی16قواعدفقه 381220225

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی27قواعدفقه 391220227

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)قواعدعمومی قراردادها(مباحثی ازحقوق مدنی 401220228

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی6تاریخ فقه وفقها411220229

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی37اصول فقه 421220230

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی8آیات الاحكام431220231

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی17حقوق تجارت 441220232

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی17فقه تطبیقی 451220233

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی8آیین دادرسی مدنی461220234

)مبانی فقهی وحقوقی معاملات الكترونیك)(2(حقوق تجارت471220235 11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی8

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7حقوق كار481220236

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی58فقه 491220237

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی9آیین دادرسی كیفرى501220238

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی9حقوق ثبت511220239

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی29فقه تطبیقی 521220240

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی6حقوق بین المللی عمومی وخصوصی531220281

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی48اصول فقه 541220282

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی69فقه 551220283

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی9فلسفه فقه561220284

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1تاریخ تحلیلی صدراسلام571220285

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 581220433

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی36زبان تخصصی 591220463

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی15فقه 601220569

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی26فقه 611220570

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی37فقه 621220571

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی48فقه 631220572

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)دانشپذیرى(1اندیشه اسلامی 641220584

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی--قرآن كریم30حفظ جزء 651220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران661223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران671229128

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی7دانش خانواده و جمعیت681233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 199: صفحه 579: شماره گزارش

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

3881: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي-63: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی11212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3آشنایی با دفاع مقدس21212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی31213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی2تربیت بدنی41215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی13ورزش 51215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی2تربیت بدنی ویژه61215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی13زبان تخصصی 81220018

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی11منطق 91220019

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی2مبادى فقه واصول101220023

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی24زبان تخصصی 111220025

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی22منطق 121220028

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی11كلام 131220033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی3آشنایی باادیان بزرگ141220037

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی22كلام 151220040

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی7حقوق جزاى خصوصی اسلام161220077

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی14اصول فقه 171220079

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4علوم بلاغی181220080

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6حقوق جزاى عمومی اسلامی191220085

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی25اصول فقه 201220087

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی7حقوق تطبیقی211220092

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3كلیات حقوق221220093

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی11صرف 231220131

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی22صرف 241220132

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی11نحوكاربردى 251220133

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی22نحوكاربردى 261220134

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی33نحوكاربردى 271220135

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2روش تحقیق درعلوم اسلامی281220136

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2آشنایی بافقه291220137

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی2كلیات فلسفه اسلامی301220138

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث311220139

ت ودرك متون عربی321220140 14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی3قرا

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی44نحوكاربردى 331220141

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4مهارتهاى ترجمه341220142

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3سیرى درنهج البلاغه351220143
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 200: صفحه 579: شماره گزارش

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

3881: ترم ورود الهيات -20: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي-63: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی3كلیات عرفان اسلامی361220144

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2آشنایی باتاریخ وروشهاى تفسیرقرآن371220145

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی14قواعدفقه 381220225

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی25قواعدفقه 391220227

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5)قواعدعمومی قراردادها(مباحثی ازحقوق مدنی 401220228

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی3تاریخ فقه وفقها411220229

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی36اصول فقه 421220230

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی6آیات الاحكام431220231

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی15حقوق تجارت 441220232

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی16فقه تطبیقی 451220233

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی5آیین دادرسی مدنی461220234

)مبانی فقهی وحقوقی معاملات الكترونیك)(2(حقوق تجارت471220235 11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی6

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6حقوق كار481220236

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی56فقه 491220237

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7آیین دادرسی كیفرى501220238

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7حقوق ثبت511220239

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی27فقه تطبیقی 521220240

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی5حقوق بین المللی عمومی وخصوصی531220281

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی47اصول فقه 541220282

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی67فقه 551220283

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7فلسفه فقه561220284

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1تاریخ تحلیلی صدراسلام571220285

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 581220433

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی35زبان تخصصی 591220463

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی13فقه 601220569

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی24فقه 611220570

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی35فقه 621220571

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی46فقه 631220572

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)دانشپذیرى(1اندیشه اسلامی 641220584

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7قرآن كریم30حفظ جزء 651220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران661223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران671229128

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی7دانش خانواده و جمعیت681233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 201: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود اقتصاد-21: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )اقتصادنظري (علوم اقتصادي -10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی و تشریحی11ریاضیات 11111174

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی22ریاضیات 21111175

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی12آمار31117117

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی23آمار41117118

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 51211411

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی3)زبان تخصصی (2زبان خارجی 61212206

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی71212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس81212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی91213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی13اصول حسابدارى 101214092

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی111215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 121215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه131215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه141215430

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی5تجارت بین الملل151218181

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی3اصول سازمان ومدیریت161218182

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 171220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 181220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی191220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 201220657

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی11اقتصادخرد211221086

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی12اقتصادكلان 221221087

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی22اقتصادخرد231221088

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی23اقتصادكلان 241221089

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4اقتصادریاضی251221090

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی14اقتصادبخش عمومی 261221091

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی24اصول حسابدارى 271221092

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5پول وبانكدارى281221093

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی4مبانی فقهی اقتصاداسلام291221094

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی25اقتصادبخش عمومی 301221095

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی4تاریخ عقایداقتصادى311221096

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی و تشریحی6اقتصادسنجی321221097

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی6مالیه بین الملل331221098

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی6اقتصادتوسعه341221099

08:3010:30شنبه1395/10/117تستی5اقتصادمدیریت351221100
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 202: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود اقتصاد-21: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )اقتصادنظري (علوم اقتصادي -10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی6ارزیابی طرحهاى اقتصادى361221101

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی7اقتصادمنابع371221102

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6نظام اقتصادى صدراسلام381221103

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی7اقتصادایران391221104

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی7روش تحقیق401221105

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی7برنامه ریزى اقتصادى411221106

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی8اقتصادكشاورزى421221107

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی7نظامهاى اقتصادى431221108

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی8پژوهش عملیاتی441221109

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی8اقتصادصنعتی451221110

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8اقتصادكارونیروى انسانی461221111

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1مبانی جامعه شناسی471222139

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4حقوق تجارت481223172

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران491223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران501229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 511233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 521233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 531233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 541233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه551233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت561233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 203: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود اقتصاد-21: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال )نظري (علوم اقتصادي -13: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی12ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی23ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4آمارواحتمالات31117089

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 41211411

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت51212174

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی6زبان تخصصی اقتصاد61212208

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی71212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس81212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی91213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی12اصول حسابدارى 101214017

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی4حسابدارى صنعتی111214038

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی23اصول حسابدارى 121214045

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4پول وارزوبانكدارى131214071

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تشریحی34اصول حسابدارى 141214076

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی4حسابرسی151214077

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی161215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 171215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه181215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه191215430

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی2مدیریت رفتارسازمانی201218123

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی7تجارت بین الملل211218181

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 221220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 231220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی241220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 251220657

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی3توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى261221028

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی2اقتصادكلان271221032

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی1مبانی واصول سازمان ومدیریت281221033

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی3)اقتصادبخش عمومی (مالیه عمومی 291221034

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2مبانی روش تحقیق301221035

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اقتصادخرد311221036

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی7اقتصادریاضی321221090

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی7تاریخ عقایداقتصادى331221096

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی و تشریحی7اقتصادسنجی341221097

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی8مالیه بین الملل351221098
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 204: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود اقتصاد-21: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال )نظري (علوم اقتصادي -13: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30شنبه1395/10/117تستی8اقتصادمدیریت361221100

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی6ارزیابی طرحهاى اقتصادى371221101

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی8اقتصادمنابع381221102

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5نظام اقتصادى صدراسلام391221103

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی8اقتصادكشاورزى401221107

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی6نظامهاى اقتصادى411221108

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی6پژوهش عملیاتی421221109

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی8اقتصادصنعتی431221110

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی5روش تحقیق دراقتصاد441221113

تشریحی8پروژه451221120

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی15اقتصادكلان میانه 461221121

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی15اقتصادخردمیانه 471221122

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی26اقتصادخردمیانه 481221123

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی26اقتصادكلان میانه 491221124

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی7اقتصادبخش عمومی501221125

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی5اقتصادایران511221134

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران521223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران531229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 541233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 551233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 561233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 571233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه581233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت591233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 205: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )تعاون ورفاه اجتماعي (علوم اجتماعي -20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی و تشریحی2ریاضیات پایه11111001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی2آمارمقدماتی21117001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی12مبانی فلسفه 31211001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 41211411

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی15مطالعه متون علوم اجتماعی -زبان تخصصی 51212001

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی26مطالعه متون علوم اجتماعی -زبان تخصصی 61212002

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی71212256

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی81213210

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6اصول حسابدارى91214001

تستی15تربیت بدنی 101215152

تستی27تربیت بدنی 111215153

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3مفاهیم اساسی-مبانی روانشناسی 121217001

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی6روانشناسی اجتماعی131217002

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 141220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 151220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی161220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 171220657

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اصول علم اقتصاد181221001

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی3اقتصادخردوكلان191221002

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی11مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 201222001

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی22مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 211222002

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی5مبانی تعاون221222003

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2اصول علم سیاست231222004

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2مبانی مردم شناسی241222005

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4مبانی جمعیت شناسی251222007

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی13نظریه هاى جامعه شناسی 261222008

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی3تاریخ تفكراجتماعی دراسلام271222009

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی24نظریه هاى جامعه شناسی 281222013

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7تامین ورفاه اجتماعی291222015

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی5روشهاى مقدماتی تحلیل جمعیت301222016

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی5تغییرات اجتماعی311222018

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی3آماردرعلوم اجتماعی321222019

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4روش تحقیق نظرى331222021

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6جامعه شناسی قشرهاونابرابریهاى اجتماعی341222022

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7مبانی تاریخ اجتماعی ایران351222024
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 206: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )تعاون ورفاه اجتماعي (علوم اجتماعي -20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

تشریحی6روش تحقیق عملی361222025

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی7جامعه شناسی روستایی371222029

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی7جامعه شناسی سازمانها381222031

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی8جامعه شناسی درادبیات فارسی391222032

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی5جامعه شناسی سیاسی401222033

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8جامعه شناسی جنگ ونیروهاى نظامی411222034

ل اجتماعی ایران421222036 11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی9بررسی مسا

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی9جامعه شناسی انقلاب431222037

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4اصول واندیشه هاى تعاونی441222044

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی4سیرتحول تعاونی درایران وجهان451222045

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی5انواع وكاركردتعاونیها461222046

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی8زمینه هاى وشیوه هاى همیارى درجوامع شهرى و روستایی471222047

تشریحی18كارورزى 481222048

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی8سازماندهی ومدیریت درتعاونیها491222049

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی8امورمالی تعاونیها501222050

08:3010:30شنبه1395/10/117تستی9اصول آموزش وترویج تعاونی511222051

ل تعاونی521222052 تشریحی9سمینارمسا

تشریحی29كارورزى 531222053

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1كلیات حقوق541223001

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی6حقوق تجارت551223002

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7)تهیه اساسنامه وآیین نامه (حقوق تعاون 561223003

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران571223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران581229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 591233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 601233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 611233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 621233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه631233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت641233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 207: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )تعاون ورفاه اجتماعي (علوم اجتماعي -20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی و تشریحی1ریاضیات پایه11111001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی2آمارمقدماتی21117001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی12مبانی فلسفه 31211001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 41211411

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی14مطالعه متون علوم اجتماعی -زبان تخصصی 51212001

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی25مطالعه متون علوم اجتماعی -زبان تخصصی 61212002

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی71212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس81212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی91213210

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5اصول حسابدارى101214001

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی111215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 121215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه131215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه141215430

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی2مفاهیم اساسی-مبانی روانشناسی 151217001

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3روانشناسی اجتماعی161217002

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 171220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 181220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی191220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 201220657

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اصول علم اقتصاد211221001

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7اقتصادخردوكلان221221002

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی11مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 231222001

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی22مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 241222002

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی2مبانی تعاون251222003

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2اصول علم سیاست261222004

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2مبانی مردم شناسی271222005

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی3مبانی جمعیت شناسی281222007

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی13نظریه هاى جامعه شناسی 291222008

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5تاریخ تفكراجتماعی دراسلام301222009

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی24نظریه هاى جامعه شناسی 311222013

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی4تامین ورفاه اجتماعی321222015

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی4روشهاى مقدماتی تحلیل جمعیت331222016

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی7تغییرات اجتماعی341222018

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی3آماردرعلوم اجتماعی351222019

Page 212 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 498( کلیھ صفحات 504

9/2/2016http://reg.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
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 208: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )تعاون ورفاه اجتماعي (علوم اجتماعي -20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4روش تحقیق نظرى361222021

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6جامعه شناسی قشرهاونابرابریهاى اجتماعی371222022

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی2مبانی تاریخ اجتماعی ایران381222024

تشریحی6روش تحقیق عملی391222025

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی5جامعه شناسی روستایی401222029

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی6جامعه شناسی سازمانها411222031

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی4جامعه شناسی درادبیات فارسی421222032

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6جامعه شناسی سیاسی431222033

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6جامعه شناسی جنگ ونیروهاى نظامی441222034

ل اجتماعی ایران451222036 11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8بررسی مسا

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5جامعه شناسی انقلاب461222037

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی3اصول واندیشه هاى تعاونی471222044

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی3سیرتحول تعاونی درایران وجهان481222045

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی4انواع وكاركردتعاونیها491222046

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی7زمینه هاى وشیوه هاى همیارى درجوامع شهرى و روستایی501222047

تشریحی17كارورزى 511222048

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی7سازماندهی ومدیریت درتعاونیها521222049

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی6امورمالی تعاونیها531222050

08:3010:30شنبه1395/10/117تستی8اصول آموزش وترویج تعاونی541222051

ل تعاونی551222052 تشریحی8سمینارمسا

تشریحی28كارورزى 561222053

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1كلیات حقوق571223001

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی5حقوق تجارت581223002

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6)تهیه اساسنامه وآیین نامه (حقوق تعاون 591223003

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران601223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران611229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 621233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 631233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 641233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 651233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه661233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت671233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 209: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )پژوهشگري علوم اجتماعي (علوم اجتماعي -30: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی و تشریحی2ریاضیات پایه11111001

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7كاربردكامپیوتردرعلوم اجتماعی21115001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی2آمارمقدماتی31117001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی12مبانی فلسفه 41211001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 51211411

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی15مطالعه متون علوم اجتماعی -زبان تخصصی 61212001

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی26مطالعه متون علوم اجتماعی -زبان تخصصی 71212002

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی3زبان خارجی81212256

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2فارسی91213210

تستی11تربیت بدنی 101215152

تستی27تربیت بدنی 111215153

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3مفاهیم اساسی-مبانی روانشناسی 121217001

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی6روانشناسی اجتماعی131217002

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 141220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 151220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1اندیشه سیاسی امام خمینی161220479

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اصول علم اقتصاد171221001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی11مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 181222001

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی22مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 191222002

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2اصول علم سیاست201222004

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2مبانی مردم شناسی211222005

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی3جامعه شناسی جهان سوم221222006

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4مبانی جمعیت شناسی231222007

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی13نظریه هاى جامعه شناسی 241222008

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی3تاریخ تفكراجتماعی دراسلام251222009

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی3جامعه شناسی آموزش پرورش261222010

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4مردم شناسی فرهنگی271222011

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی4جامعه شناسی خانواده281222012

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی24نظریه هاى جامعه شناسی 291222013

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی4جامعه شناسی انحرافات اجتماعی301222014

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5تامین ورفاه اجتماعی311222015

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی5روشهاى مقدماتی تحلیل جمعیت321222016

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی5جامعه شناسی ایلات وعشایرایران331222017

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی7تغییرات اجتماعی341222018

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی3آماردرعلوم اجتماعی351222019
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 210: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )پژوهشگري علوم اجتماعي (علوم اجتماعي -30: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی6جامعه شناسی ارتباط جمعی361222020

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4روش تحقیق نظرى371222021

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6جامعه شناسی قشرهاونابرابریهاى اجتماعی381222022

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی6جامعه شناسی توسعه391222023

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7مبانی تاریخ اجتماعی ایران401222024

تشریحی6روش تحقیق عملی411222025

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی5تكنیكهاى خاص تحقیق421222026

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی7جغرافیاى انسانی ایران431222027

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی8جامعه شناسی روستایی441222029

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی7جامعه شناسی شهرى451222030

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی8جامعه شناسی سازمانها461222031

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی8جامعه شناسی درادبیات فارسی471222032

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی8جامعه شناسی سیاسی481222033

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8جامعه شناسی جنگ ونیروهاى نظامی491222034

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی9جمعیت شناسی ایران501222035

ل اجتماعی ایران511222036 11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی9بررسی مسا

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی9جامعه شناسی انقلاب521222037

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی9جامعه شناسی صنعتی531222038

تشریحی9كارتحقیقی541222039

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی7كاربردجمعیت شناسی551222041

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1كلیات حقوق561223001

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران571223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران581229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 591233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی1)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 601233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 611233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی1)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 621233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه631233038
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 211: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )پژوهشگري علوم اجتماعي (علوم اجتماعي -30: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی و تشریحی1ریاضیات پایه11111001

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6كاربردكامپیوتردرعلوم اجتماعی21115001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی2آمارمقدماتی31117001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی12مبانی فلسفه 41211001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 51211411

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی14مطالعه متون علوم اجتماعی -زبان تخصصی 61212001

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی25مطالعه متون علوم اجتماعی -زبان تخصصی 71212002

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی81212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس91212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی101213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی111215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 121215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه131215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه141215430

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی2مفاهیم اساسی-مبانی روانشناسی 151217001

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3روانشناسی اجتماعی161217002

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 171220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 181220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی191220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 201220657

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اصول علم اقتصاد211221001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی11مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 221222001

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی22مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 231222002

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی2مبانی تعاون241222003

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2اصول علم سیاست251222004

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2مبانی مردم شناسی261222005

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی3جامعه شناسی جهان سوم271222006

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی3مبانی جمعیت شناسی281222007

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی13نظریه هاى جامعه شناسی 291222008

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7تاریخ تفكراجتماعی دراسلام301222009

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی4جامعه شناسی آموزش پرورش311222010

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3مردم شناسی فرهنگی321222011

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی3جامعه شناسی خانواده331222012

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی24نظریه هاى جامعه شناسی 341222013

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی4جامعه شناسی انحرافات اجتماعی351222014
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 212: صفحه 579: شماره گزارش

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

3771: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )پژوهشگري علوم اجتماعي (علوم اجتماعي -30: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی4تامین ورفاه اجتماعی361222015

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی4روشهاى مقدماتی تحلیل جمعیت371222016

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی6جامعه شناسی ایلات وعشایرایران381222017

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی7تغییرات اجتماعی391222018

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی3آماردرعلوم اجتماعی401222019

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی5جامعه شناسی ارتباط جمعی411222020

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4روش تحقیق نظرى421222021

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6جامعه شناسی قشرهاونابرابریهاى اجتماعی431222022

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی7جامعه شناسی توسعه441222023

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی2مبانی تاریخ اجتماعی ایران451222024

تشریحی6روش تحقیق عملی461222025

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی5تكنیكهاى خاص تحقیق471222026

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی3جغرافیاى انسانی ایران481222027

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی5جامعه شناسی روستایی491222029

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6جامعه شناسی شهرى501222030

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی7جامعه شناسی سازمانها511222031

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7جامعه شناسی درادبیات فارسی521222032

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7جامعه شناسی سیاسی531222033

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6جامعه شناسی جنگ ونیروهاى نظامی541222034

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6جمعیت شناسی ایران551222035

ل اجتماعی ایران561222036 11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8بررسی مسا

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8جامعه شناسی انقلاب571222037

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی8جامعه شناسی صنعتی581222038

تشریحی8كارتحقیقی591222039

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی5كاربردجمعیت شناسی601222041

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1كلیات حقوق611223001

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران621223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران631229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 641233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 651233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 661233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 671233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه681233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت691233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 213: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )مددكاري اجتماعي(علوم اجتماعي -58: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی و تشریحی2ریاضیات پایه11111001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی2آمارمقدماتی21117001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی12مبانی فلسفه 31211001

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی3زبان خارجی41212256

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2فارسی51213210

تستی16تربیت بدنی 61215152

تستی27تربیت بدنی 71215153

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 81220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 91220434

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اصول علم اقتصاد101221001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی11مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 111222001

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی22مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 121222002

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2اصول علم سیاست131222004

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2مبانی مردم شناسی141222005

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی3جامعه شناسی انحرافات اجتماعی151222141

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی3آمار در علوم اجتماعی161222142

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3مفاهیم اساسی-مبانی روانشناسی 171222143

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی13نظریه هاى جامعه شناسی 181222144

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی3مبانی مدیریت و سازماندهی191222145

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی3مبانی مددكارى اجتماعی201222146

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4روش تحقیق نظرى211222147

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی24نظریه هاى جامعه شناسی 221222148

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4مبانی جمعیت شناسی231222149

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4آشنایی با روش هاى مددكارى اجتماعی241222150

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4مددكارى اجتماعی فردى251222151

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی4اصول توان بخشی261222152

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی5روانشناسی اجتماعی271222153

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5پویایی گروهی281222154

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5توان بخشی گرو ه هاى خاص291222155

تشریحی5روش تحقیق عملی در خدمات اجتماعی301222156

تشریحی5كارورزى مددكارى اجتماعی فردى311222157

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی16زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 321222158

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی6مقدمات مشاوره و راهنمایی331222159

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6كاربرد كامپیوتر در مددكارى اجتماعی341222160

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی6مددكارى اجتماعی گروهی351222161
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 214: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال )مددكاري اجتماعي(علوم اجتماعي -58: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6روانشناسی كودكی و نوجوانی361222162

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی27زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 371222163

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی7روشهاى مقدماتی تحلیل جمعیت381222164

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7حقوق در مددكارى391222165

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی7مددكارى اجتماعی با خانواده401222166

تشریحی7كارورزى مددكارى اجتماعی گروهی411222167

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی7مددكارى اجتماعی جامعه اى421222168

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی8جامعه شناسی توسعه431222169

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی8اعتیاد441222170

ل اجتماعی ایران451222171 11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8بررسی مسا

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی8بهداشت روانی461222172

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی8جامعه شناسی روستایی471222173

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی8فقر و نابرابریهاى اجتماعی481222174

تشریحی9كارورزى مددكارى اجتماعی جامعه اى491222175

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی9روشها و فنون توانمند سازى501222176

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی9سرپرستی در خدمات اجتماعی511222177

تشریحی9كار تحقیقی521222178

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1كلیات حقوق531223001

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 541233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی1)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 551233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 561233032

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت571233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 215: صفحه 579: شماره گزارش

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

3871: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )مددكاري اجتماعي(علوم اجتماعي -58: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی و تشریحی1ریاضیات پایه11111001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی2آمارمقدماتی21117001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی12مبانی فلسفه 31211001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 41211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی51212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس61212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی71213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی81215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 91215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه101215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه111215430

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 121220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 131220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی141220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 151220657

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اصول علم اقتصاد161221001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی11مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 171222001

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی22مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 181222002

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2اصول علم سیاست191222004

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2مبانی مردم شناسی201222005

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی5جامعه شناسی انحرافات اجتماعی211222141

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی3آمار در علوم اجتماعی221222142

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی2مفاهیم اساسی-مبانی روانشناسی 231222143

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی13نظریه هاى جامعه شناسی 241222144

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی2مبانی مدیریت و سازماندهی251222145

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2مبانی مددكارى اجتماعی261222146

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4روش تحقیق نظرى271222147

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی24نظریه هاى جامعه شناسی 281222148

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی3مبانی جمعیت شناسی291222149

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3آشنایی با روش هاى مددكارى اجتماعی301222150

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3مددكارى اجتماعی فردى311222151

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی3اصول توان بخشی321222152

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی3روانشناسی اجتماعی331222153

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5پویایی گروهی341222154

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی4توان بخشی گرو ه هاى خاص351222155
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 216: صفحه 579: شماره گزارش

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

3871: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )مددكاري اجتماعي(علوم اجتماعي -58: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

تشریحی6روش تحقیق عملی در خدمات اجتماعی361222156

تشریحی4كارورزى مددكارى اجتماعی فردى371222157

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی14زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 381222158

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی5مقدمات مشاوره و راهنمایی391222159

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6كاربرد كامپیوتر در مددكارى اجتماعی401222160

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی5مددكارى اجتماعی گروهی411222161

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6روانشناسی كودكی و نوجوانی421222162

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی25زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 431222163

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی4روشهاى مقدماتی تحلیل جمعیت441222164

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6حقوق در مددكارى451222165

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی6مددكارى اجتماعی با خانواده461222166

تشریحی7كارورزى مددكارى اجتماعی گروهی471222167

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی6مددكارى اجتماعی جامعه اى481222168

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی7جامعه شناسی توسعه491222169

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی7اعتیاد501222170

ل اجتماعی ایران511222171 11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7بررسی مسا

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6بهداشت روانی521222172

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی5جامعه شناسی روستایی531222173

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی7فقر و نابرابریهاى اجتماعی541222174

تشریحی8كارورزى مددكارى اجتماعی جامعه اى551222175

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی8روشها و فنون توانمند سازى561222176

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8سرپرستی در خدمات اجتماعی571222177

تشریحی8كار تحقیقی581222178

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1كلیات حقوق591223001

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران601223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران611229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 621233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 631233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 641233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 651233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه661233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت671233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 217: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه(علوم اجتماعي -59: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی و تشریحی2ریاضیات پایه11111001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی2آمارمقدماتی21117001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی12مبانی فلسفه 31211001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 41211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی51212256

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی61213210

تستی11تربیت بدنی 71215152

تستی21تربیت بدنی 81215153

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی1علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 91220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی1)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 101220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی1اندیشه سیاسی امام خمینی111220479

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اصول علم اقتصاد121221001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی11مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 131222001

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی22مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 141222002

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2اصول علم سیاست151222004

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2مبانی مردم شناسی161222005

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5تامین و رفاه اجتماعی171222179

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی15مطالعه متون علوم اجتماعی -زبان تخصصی 181222180

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی5روشهاى مقدماتی تحلیل جمعیت191222181

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5مدیریت بحران و ریسك201222182

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی3سیاست اجتماعی211222183

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی3آمار در علوم اجتماعی221222184

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3مفاهیم اساسی-مبانی روان شناسی 231222185

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی13نظریه هاى جامعه شناسی 241222186

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی3مبانی مدیریت و سازماندهی251222187

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی3كارآفرینی و توانمند سازى261222188

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی4مبانی مطالعات فرهنگی271222189

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4روش تحقیق نظرى281222190

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی4جامعه شناسی خانواده291222191

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4مبانی جمعیت شناسی301222192

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی24نظریه هاى جامعه شناسی 311222193

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی4حقوق كار321222194

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5مبانی تفكر جمعی و كار گروهی331222195

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی5ریاضیات در برنامه ریزى341222196

تشریحی6روش تحقیق عملی351222197
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 218: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه(علوم اجتماعي -59: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6متون برنامه ریزى2زبان تخصصی 361222198

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6سیاست گذارى توریسم371222199

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی6اقتصاد ایران381222200

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی6برنامه ریزى روستایی391222201

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی6نظریه هاى برنامه ریزى401222202

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی7تغییرات اجتماعی411222203

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7كاربرد كامپیوتر در علوم اجتماعی421222204

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7مبانی تاریخ اجتماعی ایران431222205

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7برنامه ریزى شهرى441222206

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی7زنان و سیاست اجتماعی451222207

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی7فنون برنامه ریزى اجتماعی461222208

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی7كاربرد جمعیت شناسی471222209

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی8انحرافات و سیاست اجتماعی481222210

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی8فقر و نابرابرى اجتماعی491222211

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8سیاستهاى بهداشتی و آموزشی501222212

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی8جغرافیا ى انسانی ایران511222213

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی8بودجه ریزى521222214

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی8جامعه شناسی اوقات فراغت531222215

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی8سیاست گذارى محیط زیست541222216

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی9برنامه ریزى منطقه اى551222217

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی9توسعه پایدار561222218

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی9برنامه ریزى مشاركتی571222219

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی9برنامه ریزى مسكن581222220

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی9اقتصاد توسعه591222221

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1كلیات حقوق601223001

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران611223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران621229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 631233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی1)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 641233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 651233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی1)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 661233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه671233038
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 219: صفحه 579: شماره گزارش

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

3871: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه(علوم اجتماعي -59: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی و تشریحی1ریاضیات پایه11111001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی2آمارمقدماتی21117001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی12مبانی فلسفه 31211001

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 41211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی51212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس61212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی71213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی81215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 91215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه101215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه111215430

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 121220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 131220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی141220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 151220657

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اصول علم اقتصاد161221001

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی11مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 171222001

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی22مفاهیم اساسی -مبانی جامعه شناسی 181222002

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی2اصول علم سیاست191222004

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2مبانی مردم شناسی201222005

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی4تامین و رفاه اجتماعی211222179

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی14مطالعه متون علوم اجتماعی -زبان تخصصی 221222180

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی4روشهاى مقدماتی تحلیل جمعیت231222181

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4مدیریت بحران و ریسك241222182

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی3سیاست اجتماعی251222183

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی3آمار در علوم اجتماعی261222184

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی2مفاهیم اساسی-مبانی روان شناسی 271222185

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی13نظریه هاى جامعه شناسی 281222186

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی3مبانی مدیریت و سازماندهی291222187

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی2كارآفرینی و توانمند سازى301222188

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی3مبانی مطالعات فرهنگی311222189

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4روش تحقیق نظرى321222190

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی4جامعه شناسی خانواده331222191

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی3مبانی جمعیت شناسی341222192

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی24نظریه هاى جامعه شناسی 351222193
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 220: صفحه 579: شماره گزارش

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

3871: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه(علوم اجتماعي -59: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی3حقوق كار361222194

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5مبانی تفكر جمعی و كار گروهی371222195

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی5ریاضیات در برنامه ریزى381222196

تشریحی6روش تحقیق عملی391222197

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی5متون برنامه ریزى2زبان تخصصی 401222198

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5سیاست گذارى توریسم411222199

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی6اقتصاد ایران421222200

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی5برنامه ریزى روستایی431222201

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی6نظریه هاى برنامه ریزى441222202

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی7تغییرات اجتماعی451222203

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6كاربرد كامپیوتر در علوم اجتماعی461222204

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی3مبانی تاریخ اجتماعی ایران471222205

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6برنامه ریزى شهرى481222206

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6زنان و سیاست اجتماعی491222207

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی6فنون برنامه ریزى اجتماعی501222208

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی5كاربرد جمعیت شناسی511222209

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی7انحرافات و سیاست اجتماعی521222210

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی7فقر و نابرابرى اجتماعی531222211

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7سیاستهاى بهداشتی و آموزشی541222212

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی2جغرافیا ى انسانی ایران551222213

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی7بودجه ریزى561222214

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7جامعه شناسی اوقات فراغت571222215

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی7سیاست گذارى محیط زیست581222216

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی8برنامه ریزى منطقه اى591222217

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8توسعه پایدار601222218

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی8برنامه ریزى مشاركتی611222219

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8برنامه ریزى مسكن621222220

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی8اقتصاد توسعه631222221

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1كلیات حقوق641223001

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران651223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران661229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 671233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 681233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 691233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 701233033
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 221: صفحه 579: شماره گزارش

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

3871: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال )برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه(علوم اجتماعي -59: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه711233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت721233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 222: صفحه 579: شماره گزارش

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

3901: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )روزنامه نگاري(علوم ارتباطات اجتماعي -60: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی21212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس31212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی41213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی51215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 61215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه71215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه81215430

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 91220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 101220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی111220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 121220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1كلیات حقوق131222301

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی1اصول علم سیاست141222302

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1مبانی جامعه شناسی151222303

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی2روانشناسی اجتماعی161222304

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2اصول علم اقتصاد171222305

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی2آمار مقدماتی181222306

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی3نظریه هاى جامعه شناسی191222307

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی3متون ارتباطات اجتماعی1زبان تخصصی 201222308

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی4آمار در علوم اجتماعی211222309

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی3اصول سازمان و مدیریت221222310

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی3اقتصاد ایران231222311

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی4اصول روابط و سازمانهاى بین المللی241222312

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی4اندیشه هاى سیاسی در قرن بیستم251222313

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6متون روزنامه نگارى2زبان تخصصی 261222314

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی5)عملی-نظرى (روشهاى تحقیق در علوم اجتماعی 271222315

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی3مبانی تاریخ اجتماعی ایران281222317

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی1مبانی ارتباطات انسانی291222318

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی2مبانی ارتباطات جمعی 301222320

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی7مبانی ارتباطات و توسعه311222321

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی4حقوق اساسی321222322

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی6روزنامه نگارى رادیویی و تلویزیونی331222323

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5گرافیك و صفحه آرایی در مطبوعات341222324

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5تكنولوژى هاى ارتباطی351222325
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 223: صفحه 579: شماره گزارش

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

3901: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )روزنامه نگاري(علوم ارتباطات اجتماعي -60: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی4نظریه هاى ارتباطات اجتماعی361222326

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی8معنی شناسی در رسانه ها371222327

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی3ارتباطات سیاسی381222328

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی4اصول روزنامه نگارى391222329

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی7تحلیل محتو ا ى پیامهاى ارتباطی401222330

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4ارتباطات تصویرى411222331

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی7مبانی جامعه اطلاعاتی421222332

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی7افكار عمومی و وسایل ارتباط جمعی431222333

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6ارتباطات بین المللی441222334

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی و تشریحی5مصاحبه مطبوعاتی1روزنامه نگارى عملی 451222335

تشریحی6كار آموزى461222336

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی3تاریخ مطبوعات471222337

و لیتهاى روزنامه نگارى481222338 14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی8حقوق و مس

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تشریحی6)فتوژورنالیسم(عكاس خبرى 491222339

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی4حقوق ارتباط جمعی501222340

تشریحی8پایان نامه511222341

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی6گزارش مطبوعاتی2روزنامه نگارى عملی 521222342

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7ویراستارى و مدیریت اخبار531222343

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی8روزنامه نگارى تخصصی541222344

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی7نقد و تفسیر مقاله نویسی551222345

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی2كاربرد رایانه در علوم ارتباطات561222347

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی8روزنامه نگارى الكترونیكی571222348

14:0016:00شنبه1395/10/1812تشریحی2شیوه نگارش فارسی در مطبوعات581222439

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران591223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران601229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 611233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 621233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 631233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 641233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه651233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت661233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 224: صفحه 579: شماره گزارش

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

3901: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )روابط عمومي(علوم ارتباطات اجتماعي -61: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی21212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس31212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی41213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی51215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 61215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه71215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه81215430

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 91220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 101220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی111220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 121220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1كلیات حقوق131222301

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی1اصول علم سیاست141222302

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی1مبانی جامعه شناسی151222303

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی2روانشناسی اجتماعی161222304

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2اصول علم اقتصاد171222305

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی2آمار مقدماتی181222306

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی3نظریه هاى جامعه شناسی191222307

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی3متون ارتباطات اجتماعی1زبان تخصصی 201222308

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی4آمار در علوم اجتماعی211222309

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی3اصول سازمان و مدیریت221222310

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی3اقتصاد ایران231222311

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی4اصول روابط و سازمانهاى بین المللی241222312

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی4اندیشه هاى سیاسی در قرن بیستم251222313

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی5)عملی-نظرى (روشهاى تحقیق در علوم اجتماعی 261222315

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی3مبانی تاریخ اجتماعی ایران271222317

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی1مبانی ارتباطات انسانی281222318

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی2مبانی ارتباطات جمعی 291222320

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی6مبانی ارتباطات و توسعه301222321

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی4حقوق اساسی311222322

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی6روزنامه نگارى رادیویی و تلویزیونی321222323

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5گرافیك و صفحه آرایی در مطبوعات331222324

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6تكنولوژى هاى ارتباطی341222325

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی5نظریه هاى ارتباطات اجتماعی351222326
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 225: صفحه 579: شماره گزارش

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

3901: ترم ورود علوم اجتماعي -22: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال )روابط عمومي(علوم ارتباطات اجتماعي -61: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی7معنی شناسی در رسانه ها361222327

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی3ارتباطات سیاسی371222328

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی7تحلیل محتو ا ى پیامهاى ارتباطی381222330

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی3ارتباطات تصویرى391222331

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی7مبانی جامعه اطلاعاتی401222332

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی7افكار عمومی و وسایل ارتباط جمعی411222333

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6ارتباطات بین المللی421222334

تشریحی6كار آموزى431222336

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی8حقوق ارتباط جمعی441222340

تشریحی8پایان نامه451222341

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی2كاربرد رایانه در علوم ارتباطات461222347

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی4اصول روابط عمومی471222402

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی8اصول تبلیغات بازرگانی 481222403

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی4اصول اقناع و تبلیغ سیاسی 491222404

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی6ارتباط با رسانه ها501222405

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی و تشریحی5گزارش و نگارش1روابط عمومی عملی 511222406

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی6انتشارات2روابط عمومی عملی 521222407

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی7مدیریت روابط عمومی 531222412

14:0016:00شنبه1395/10/1812تشریحی2شیوه نگارش فارسی در مطبوعات541222439

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی4متون روابط عمومی2زبان تخصصی 551222440

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی8طرح و برنامه ریزى در روابط عمومی561222441

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی8تكنیكهاى روابط عمومی571222442

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی8روابط عمومی الكترونیكی581222443

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5مبانی آرشیو و اطلاع رسانی591222444

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران601223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران611229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 621233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 631233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 641233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 651233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه661233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت671233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 226: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود حقوق -23: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال حقوق-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4به زبان خارجه1متون حقوقی 21212177

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی5زبان خارجی تخصصی2متون حقوقی 31212178

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی41212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس51212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی61213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی71215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 81215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه91215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه101215430

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی14بزهكارى اطفال 111217149

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی1عربی121220286

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی12اصول فقه 131220287

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی12متون فقه 141220288

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی23متون فقه 151220289

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی22اصول فقه 161220290

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی34متون فقه 171220291

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی45متون فقه 181220292

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی13قواعدفقه 191220293

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3آیات الاحكام201220294

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی27قواعدفقه 211220295

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 221220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 231220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی241220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7قرآن كریم30حفظ جزء 251220657

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1مبانی علم اقتصاد261221037

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی1مالیه عمومی271221038

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی2مبانی جامعه شناسی281222078

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی1مقدمه علم حقوق291223020

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی11حقوق جزاى عمومی 301223021

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی11حقوق اساسی 311223022

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی2اشخاص وحمایت ازمحجورین1حقوق مدنی 321223023

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی22حقوق جزاى عمومی 331223024

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی12حقوق بین الملل عمومی 341223025

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی13آیین دادرسی مدنی 351223026
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 227: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود حقوق -23: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال حقوق-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2اموال ومالكیت2حقوق مدنی 361223027

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی33حقوق جزاى عمومی 371223028

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3اشخاص1حقوق تجارت 381223029

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی22حقوق اساسی 391223030

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی12حقوق ادارى 401223031

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی3كلیات قراردادها3حقوق مدنی 411223032

08:3010:30شنبه1395/10/117تستی6جرم شناسی421223033

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی14حقوق جزاى اختصاصی 431223034

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی23حقوق ادارى 441223035

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی25حقوق جزاى اختصاصی 451223036

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی23حقوق بین الملل عمومی 461223037

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی4كیفرشناسی471223038

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4الزامات خارج ازقراردادها4حقوق مدنی 481223039

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی24حقوق تجارت 491223040

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی5خانواده5حقوق مدنی 501223041

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی25آیین دادرسی مدنی 511223042

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی15آیین دادرسی كیفرى 521223043

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی16حقوق بین الملل خصوصی 531223044

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی4حقوق كار541223045

تشریحی16كارتحقیقی 551223046

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی6)الف (عقودمعین قسمت 6حقوق مدنی 561223047

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7پزشكی قانونی571223048

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی26آیین دادرسی كیفرى 581223049

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی36حقوق جزاى اختصاصی 591223050

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5حقوق ثبت601223051

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی27حقوق بین الملل خصوصی 611223052

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی36آیین دادرسی مدنی 621223053

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7)ب (عقودمعین قسمت 7حقوق مدنی 631223054

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی4حقوق سازمانهاى بین الملل641223055

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی35حقوق تجارت 651223056

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی4رویه قضایی661223057

تشریحی27كارتحقیقی 671223058

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی7شفعه ووصیت وارث8حقوق مدنی 681223059

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6ادله اثبات دعوى691223060

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی46حقوق تجارت 701223061

Page 232 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 498( کلیھ صفحات 504

9/2/2016http://reg.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
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 228: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود حقوق -23: گروه آموزشي 

3872: ترم اعمال حقوق-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7حقوق تطبیقی711223062

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی7حقوق بیمه721223063

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران731223175

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی3حقوق جزاى بین الملل ایران741223180

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6حقوق بشر در اسلام751223186

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران761229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 771233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 781233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 791233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 801233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه811233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی7دانش خانواده و جمعیت821233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 229: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود كتابداري -24: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال علم اطالعات ودانش شناسي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی1مبانی كامپیوتروبرنامه نویسی11115013

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7آمارواحتمال مقدماتی21117019

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 31211411

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی13متون اختصاصی انگلیسی 41212154

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی24متون اختصاصی انگلیسی 51212155

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی16متون اختصاصی فرانسه 61212156

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی27متون اختصاصی فرانسه 71212157

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی81212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس91212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی4تاریخ ادبیات ایران101213115

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی5تاریخ ادبیات جهان111213116

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی121213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی131215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 141215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه151215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه161215430

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی3جغرافیاى شهرى وروستاشناسی171216132

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6روانشناسی اجتماعی181217113

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی1روانشناسی عمومی191217114

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی2روانشناسی كودكی ونوجوانی201217115

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی3مبانی سازمان ومدیریت211218096

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1مرجع شناسی عمومی فارسی وعربی221220006

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4)لاتین (مرجع شناسی عمومی 231220007

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی16متون اختصاصی عربی 241220008

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی8تاریخ عمومی فلسفه251220009

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی2تاریخ ادیان261220010

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 271220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 281220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی291220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 301220657

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4كلیات علم اقتصاد311221022

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی8مبانی تاریخ اجتماعی ایران321222072

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی6مبانی جامعه شناسی331222073

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2مبانی علم حقوق341223017

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران351223175
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 230: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود كتابداري -24: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال علم اطالعات ودانش شناسي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی1كتابخانه وكتابدارى361224001

تشریحی2فارسی1:ماشین نویسی 371224009

تشریحی3لاتین2:ماشین نویسی 381224012

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی2موادوخدمات كتابخانه براى كودكان ونوجوانان391224022

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی3فهرست نویسی1سازماندهی مواد401224023

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی3گزارش نویسی411224024

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی4رده بندى2سازماندهی مواد421224025

تشریحی14كارآموزى 431224026

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی5مرجع شناسی تخصصی441224028

تشریحی25كارآموزى 451224029

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5موادوخدمات كتابخانه براى بزرگسالان نوسواد461224030

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی5ساختمان وتجهیزات كتابخانه471224031

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6فهرست نویسی3سازماندهی مواد481224032

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی6اصول كارمرجع491224033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی6آشنایی باصنعت چاپ ونشر501224034

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6حفاظت ونگهدارى موادكتابخانه اى511224035

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی7رده بندى4سازماندهی مواد521224036

تشریحی37كارآموزى 531224037

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7موادسمعی وبصرى541224038

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی27متون اختصاصی عربی 551224039

تشریحی48كارآموزى 561224040

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی8اداره كتابخانه571224041

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8خدمات عمومی581224042

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8شیوه هاى مطالعه591224043

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی8آشنایی بابانكهاى اطلاعاتی علوم انسانی601224044

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی2تاریخ تمدن611224045

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی2انتخاب: 1مجموعه سازى 621224046

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی4تهیه وسفارش: 2مجموعه سازى 631224047

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران641229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 651233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 661233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 671233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 681233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه691233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت701233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 231: صفحه 579: شماره گزارش

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

3941: ترم ورود كتابداري -24: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال علم اطالعات ودانش شناسي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی21212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس31212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی41213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی51215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 61215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه71215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه81215430

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی1روانشناسی اجتماعی91217113

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 101220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 111220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 131220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران141223175

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی1مقدمه اى بر علم اطلاعات و دانش شناسی151224152

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی1صنعت چاپ و نشر161224153

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی1مبانی اخلاق حرفه اى171224154

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2مبانی آرشیو181224155

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی2آشنایی با مدیریت دانش191224156

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی2مواد و خدمات كتابخانه براى كودكان و نوجوانان201224157

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی1مدیریت مجموعه سازى211224158

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی7مبانی ارتباط شناسی221224159

تشریحی1)فارسی و لاتین(واژه پردازى231224160

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی2مرجع شناسی عمومی241224161

)فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی(1ازماندهی مواد251224162 11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی2

14:0016:00شنبه1395/10/1812تشریحی2مبانی نرم افزار و سیستم عامل261224163

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تشریحی3ساختمان داده271224188

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی3روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی281224189

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی3ساختمان و تجهیزات كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی291224190

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3)رده بندى دیویی(2سازماندهی مواد301224191

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه311224192

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تشریحی3ریاضیات كاربردى321224193

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی3مرجع شناسی تخصصی331224194

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی12متون اختصاصی انگلیسی341224195

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی23متون اختصاصی انگلیسی351224196
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 232: صفحه 579: شماره گزارش

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

3941: ترم ورود كتابداري -24: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال علم اطالعات ودانش شناسي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی4مبانی شبكه و سخت افزار361224197

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی4پایگاه داده371224198

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی4تاریخ علم381224199

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4مرجع شناسی علوم اسلامی391224200

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4مواد و خدمات كتابخانه براى بزرگسالان نو سواد401224201

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی4)رده بندى كنگره(3سازماندهی411224202

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی4اصول خدمات مرجع421224203

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی4كتابخانه هاى آموزشگاهی و توسعه یادگیرى431224204

تشریحی15كار آموزى441224205

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی5سازماندهی رایانه اى منابع451224206

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی5آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی461224207

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5مدیریت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی471224208

14:0016:00شنبه1395/10/2518تشریحی15زبان برنامه نویسی481224209

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5كتابخانه هاى تخصصی و توسعه سازمانی491224210

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5اطلاعات و دانش براى توسعه501224211

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی6اصول طراحی نرم افزارهاى كتابخانه اى511224212

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تشریحی26زبان برنامه نویسی 521224213

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6كتابخانه هاى عمومی و توسعه فرهنگی531224214

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6آیین نگارش و ویراستارى علمی541224215

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی6سیستم هاى اطلاعاتی مدیریت مقدماتی551224216

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی6مقدمات پردازش زبان طبیعی561224217

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی6خدمات فرانهادى كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی571224218

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی6فناورى هاى وب581224219

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6جریان اطلاعات در سازمانها591224220

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی34متون اختصاصی انگلیسی 601224221

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تشریحی7نمایه هاى تخصصی الكترونیكی611224222

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7طراحی و مدیریت و بگاه كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی621224223

تشریحی7كارگاه رایانه631224224

تشریحی27كار آموزى641224225

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7آشنایی با مطبوعات و رسانه ها651224226

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی7نسخه هاى خطی و آثار كمیاب661224227

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تشریحی7خدمات اطلاعات اجتماعی671224229

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی8طراحی كتابخانه دیجیتالی681224230

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی8سیستم هاى چند رسانه اى691224231

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8مدیریت نشریات ادوارى701224232
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 233: صفحه 579: شماره گزارش

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

3941: ترم ورود كتابداري -24: گروه آموزشي 

3941: ترم اعمال علم اطالعات ودانش شناسي-20: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی8روش ها و فنون نمایه سازى و چكیده نویسی711224233

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی8آشنایی با علم سنجی721224234

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی8بازیابی خدمات اطلاعاتی731224235

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی8آموزش سواد اطلاعاتی741224236

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران751229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 761233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 771233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 781233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 791233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه801233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت811233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 234: صفحه 579: شماره گزارش

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

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

3861: ترم اعمال زبان وادبيات انگليسي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی22خواندن ودرك مفاهیم 21212105

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی11دستورونگارش 31212107

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی33خواندن ودرك مفاهیم 41212108

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی22دستورونگارش 51212109

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی2فنون یادگیرى زبان61212110

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی13كلیات زبانشناسی 71212111

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی3نمونه هاى نثرساده81212112

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تشریحی3نگارش پیشرفته91212113

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی3فنون وصناعات ادبی101212114

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی3اصول وروش ترجمه111212115

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی13درآمدى برادبیات انگلیسی 121212116

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی24كلیات زبانشناسی 131212117

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی24درآمدى برادبیات انگلیسی 141212118

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی و تشریحی4نامه نگارى151212119

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی4ترجمه متون ساده161212120

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی4كاربرداصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه171212121

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی4نمونه هاى شعرساده181212122

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تشریحی4مقاله نویسی191212123

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی5آواشناسی انگلیسی201212124

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی15سیرى درتاریخ ادبیات انگلیسی 211212125

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی15اصول وروش تحقیق 221212126

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی5خواندن متون مطبوعاتی231212127

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی5داستان كوتاه241212128

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی15بررسی آثارترجمه شده اسلامی 251212129

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی5شعرانگلیسی261212130

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی26سیرى درتاریخ ادبیات انگلیسی 271212131

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی26اصول وروش تحقیق 281212132

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی26بررسی آثارترجمه شده اسلامی 291212133

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی و تشریحی16ترجمه متون ادبی 301212134

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی6)فرانسه (1زبان دوم 311212136

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی و تشریحی27ترجمه متون ادبی 321212137

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی17رمان 331212138

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی7)فرانسه (2زبان دوم 341212140

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی17نمایشنامه 351212141
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 235: صفحه 579: شماره گزارش

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

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

3861: ترم اعمال زبان وادبيات انگليسي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی17نقدادبی 361212142

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی7روش تدریس زبان خارجی371212143

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی27نقدادبی 381212144

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی8آزمون سازى زبان انگلیسی391212145

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی8متون برگزیده نثرادبی401212146

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی7)فرانسه (3زبان دوم 411212147

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی7مكتبهاى ادبی421212148

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی28رمان 431212149

تشریحی16بیان شفاهی داستان 441212150

تشریحی28بیان شفاهی داستان 451212151

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی11گفت وشنود461212152

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی22گفت وشنود471212153

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1)دانشپذیرى(زبان عمومی 481212270

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس491212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی501213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی511215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 521215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه531215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه541215430

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 551220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 561220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی571220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 581220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران591223175

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی11خواندن ودرك مفاهیم 601225004

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی28نمایشنامه 611225005

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران621229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 631233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 641233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 651233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 661233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه671233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت681233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 236: صفحه 579: شماره گزارش

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

3891: ترم ورود زبان وادبيات انگليسي -25: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال زبان وادبيات انگليسي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی22خواندن ودرك مفاهیم 21212105

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی11دستورونگارش 31212107

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی22دستورونگارش 41212109

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی14كلیات زبانشناسی 51212111

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی3نمونه هاى نثرساده61212112

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تشریحی4نگارش پیشرفته71212113

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی3فنون وصناعات ادبی81212114

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی4اصول وروش ترجمه91212115

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی13درآمدى برادبیات انگلیسی 101212116

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی25كلیات زبانشناسی 111212117

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی23درآمدى برادبیات انگلیسی 121212118

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی و تشریحی4نامه نگارى131212119

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5ترجمه متون ساده141212120

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی5كاربرداصطلاحات وتعبیرات زبان درترجمه151212121

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی3نمونه هاى شعرساده161212122

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تشریحی5مقاله نویسی171212123

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی3آواشناسی انگلیسی181212124

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی15سیرى درتاریخ ادبیات انگلیسی 191212125

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی3خواندن متون مطبوعاتی201212127

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی4داستان كوتاه211212128

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی16بررسی آثارترجمه شده اسلامی 221212129

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی7شعرانگلیسی231212130

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی26سیرى درتاریخ ادبیات انگلیسی 241212131

08:3010:30دو شنبه1395/10/138تستی27بررسی آثارترجمه شده اسلامی 251212133

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی و تشریحی16ترجمه متون ادبی 261212134

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی4)فرانسه (1زبان دوم 271212136

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی و تشریحی28ترجمه متون ادبی 281212137

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی5)فرانسه (2زبان دوم 291212140

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی7روش تدریس زبان خارجی301212143

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی8آزمون سازى زبان انگلیسی311212145

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی8متون برگزیده نثرادبی321212146

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی6)فرانسه (3زبان دوم 331212147

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی8مكتبهاى ادبی341212148

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی--)دانشپذیرى(زبان عمومی 351212270
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 237: صفحه 579: شماره گزارش

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

3891: ترم ورود زبان وادبيات انگليسي -25: گروه آموزشي 

3891: ترم اعمال زبان وادبيات انگليسي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس361212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی371213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی381215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 391215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه401215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه411215430

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 421220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 431220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی441220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 451220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران461223175

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی11خواندن ودرك مفاهیم 471225004

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی11گفت و شنود 481225113

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی22گفت و شنود 491225114

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی6اصول و روش تحقیق501225115

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی7ادبیات امریكا511225116

08:3010:30شنبه1395/10/117تستی6اساطیر یونان و روم521225117

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی208رمان قرن 531225118

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7ادبیات معاصر541225119

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی207تا 17نمایشنامه قرن 551225120

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی197تا 18رمان قرن 561225121

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی8نمایشنامه كلاسیك و رنسانس571225122

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی8رویكرد هاى نقد ادبی581225123

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی8ادبیات جهان591225124

تشریحی8پروژه كارورزى601225125

تشریحی4بیان شفاهی داستان611225126

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی1فنون یادگیرى زبان621225127

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران631229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 641233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 651233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 661233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 671233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه681233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت691233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 238: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود هنر-26: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال صنايع دستي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

تشریحی6كامپیوتر11115229

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 21211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی31212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس41212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی51213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی61215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 71215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه81215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه91215430

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 101220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 111220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 131220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران141223175

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی1آشنایی باهنرهاى سنتی ایران151226004

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی4تاریخچه كتابت161226005

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی11هندسه نقوش درصنایع دستی ایران 171226006

تشریحی11كارگاه طراحی پایه 181226007

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی11مبانی هنرهاى تجسمی 191226008

تشریحی13كارگاه صنایع دستی 201226009

تشریحی22كارگاه طراحی پایه 211226010

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی22مبانی هنرهاى تجسمی 221226011

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی22هندسه نقوش درصنایع دستی ایران 231226012

تشریحی5كارگاه حجم سازى241226013

تشریحی13كارگاه عكاسی پایه 251226014

تشریحی24كارگاه صنایع دستی 261226015

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی13انسان طبیعت طراحی 271226016

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی15خوشنویسی و طراحی حروف 281226017

تشریحی34كارگاه صنایع دستی 291226018

تشریحی45كارگاه صنایع دستی 301226019

تشریحی55كارگاه صنایع دستی 311226020

تشریحی24كارگاه عكاسی پایه 321226021

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی26انسان طبیعت طراحی 331226022

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی12آشنایی باهنردرتاریخ 341226023

تشریحی66كارگاه صنایع دستی 351226024
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 239: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود هنر-26: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال صنايع دستي-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

تشریحی76كارگاه صنایع دستی 361226025

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی3تحول صنایع دستی دردنیا371226026

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی12هنروتمدن اسلامی 381226027

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی14تحقیق درصنایع دستی ایران 391226028

تشریحی87كارگاه صنایع دستی 401226029

تشریحی97كارگاه صنایع دستی 411226030

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی23هنروتمدن اسلامی 421226031

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی25تحقیق درصنایع دستی ایران 431226032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی9طرح اشیاء درتمدن اسلامی441226033

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی25آشنایی باهنردرتاریخ 451226034

تشریحی18كارگاه تخصصی صنایع دستی 461226035

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی18مرمت ونگهدارى آثارهنرى 471226036

تشریحی26خوشنویسی وطراحی حروف 481226037

تشریحی29كارگاه تخصصی صنایع دستی 491226038

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی29مرمت ونگهدارى آثارهنرى 501226039

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تشریحی7آشنایی بارشته هاى هنرى معاصر511226041

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7مدیریت تولیدصنعتی521226042

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی9حكمت هنراسلامی531226043

تشریحی8طرح ورساله نهایی541226064

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران551229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 561233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 571233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 581233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 591233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه601233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت611233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 240: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود تاريخ -29: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال تاريخ-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی21212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس31212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی41213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی51215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 61215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه71215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه81215430

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 91220433

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 101220657

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی7مبانی علم سیاست111222088

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی7)رشته تاریخ (مبانی جامعه شناسی 121227017

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی1تاریخ تمدنهاى مشرق زمین131229014

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی1شناخت ونقدمنابع وماخذتاریخ ایران پیش ازاسلا141229015

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی1تاریخ ایران ازایلامی هاوآریایی هاتاپایان هخامنشی151229016

ت متون تاریخی به زبان فارسی 161229017 11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی12قرا

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی2تاریخ یونان وروم171229018

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی1تاریخ ایران دردوره سلوكی واشكانی181229019

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی4گاهشمارى وتقویم191229020

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی2تاریخ ایران دردوره ساسانیان201229022

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی2هجرى41تاریخ اسلام ازمیلادپیامبراكرم تا211229023

ت متون تاریخی به زبان عربی 221229024 14:0016:00شنبه1395/10/117تستی11قرا

ت متون تاریخی به زبان خارجی 231229025 14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی12قرا

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی2ایران ازوروداسلام تاپایان حكومت علویان طبرستان..تاریخ تحولات 241229026

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی2تحولاتسیاسی ایران ازدوسامانیان ودیلمیان وغزنویان251229027

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی3ازسال چهلم..تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی 261229028

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی3تاریخ بیزانس271229029

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی3تاریخ اروپادرقرون وسطی281229030

08:3010:30پنج شنبه1395/10/2317تستی3تاریخ تحولات ایران دردوره سلجوقیان291229031

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی3ازآغازقرن تاپنجم هجرى1تاریخ تشیع 301229032

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی3تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره غوریان وخوارزمشاهیان311229033

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی4تاسقوطبغداد227تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازسال 321229034

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)باتكیه برجغرافیاى ایران (كلیات جغرافیا331229035

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی4كلیات ومبانی علم تاریخ341229036

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی24تاریخ تشیع 351229037
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 241: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود تاريخ -29: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال تاريخ-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی4تاریخ اروپادرقرون جدید361229038

ت متون تاریخی به زبان خارجی 371229039 14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی25قرا

مه معصومین 381229040 11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی4)ع (تاریخ زندگانی ا

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی4تاریخ تحولات دردوره حمله مغول وایلخانان391229041

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4تاریخ نگارى وتحولات آن درایران وجهان401229042

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی5تاریخ تحولات سیاسی اززوال ایلخانان تاآغازحكومت صفویان411229043

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی5تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازقرن هفتم تادهم هجرى421229044

ت متون تاریخی به زبان فارسی 431229045 11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی27قرا

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی5شناخت ونقدمنابع وماخذایران بعدازاسلام441229046

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5تاریخ عثمانی وخاورمیانه451229047

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی5تاریخ تحولات سیاسی دردوره صفویان461229048

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6تاریخ اندیشه هاى سیاسی درایران واسلام471229049

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی6فلسفه تاریخ481229050

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره افشاریان وزندیان491229051

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی6تاریخ هنرومعمارى اسلامی501229052

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی6تاریخ تحولات ایران ازآغازقاجارتاانقلاب مشروطیت511229053

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی7انقلاب مشروطیت وتحولات ایران تاانقراض قاجاریه521229054

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7تاریخ اروپاازانقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول531229055

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7تاریخ نفت درایران وخاورمیانه541229056

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی7تاریخ خلیج فارس وسرزمینهاى همجوار551229057

مردادتاریخ تحولات ایران ازانقراض قاجاریه تاكودتاى 561229058 14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی7

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8انقلاب اسلامی وریشه هاى تاریخی آن571229059

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی8تاریخ اروپاازجنگ جهانی اول تاكنون581229060

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی8مبانی تاریخ اجتماعی ایران591229061

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی8جغرافیاى تاریخی سرزمینهاى اسلامی جهان دردوقرن اخیر601229062

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار611229063

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی3روش تحقیق درتاریخ621229066

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران631229128

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی8تاریخ تفكر سیاسی در دوره قاجاریه641229139

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی8مبانی حكومت و ساخت قدرت در ایران651229140

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوى661229171

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 671233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 681233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی1)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 691233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 701233033

Page 246 of حال مي توانید گزارش را چاپ نمائید. آماده گردید) صفحھ 498( کلیھ صفحات 504

9/2/2016http://reg.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
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 242: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود تاريخ -29: گروه آموزشي 

3861: ترم اعمال تاريخ-10: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه711233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت721233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 243: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود زبان وادبيات عرب -30: گروه آموزشي 

3851: ترم اعمال زبان وادبيات عرب-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی21212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی1آشنایی با دفاع مقدس31212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی41213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی51215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 61215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه71215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه81215430

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 91220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 101220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی111220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 121220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران131223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران141229128

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی11صرف 151230001

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی و تشریحی11مكالمه 161230002

ت وترجمه و تجوید قرآن كریم171230003 14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی1قرا

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی12نحو181230004

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی و تشریحی22مكالمه 191230005

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی12متون نظم ونثرمعاصر201230006

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2فن ترجمه211230007

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی3متون تفسیرى221230008

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی و تشریحی13آزمایشگاه 231230009

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی23صرف 241230010

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی23متون نظم ونثرمعاصر251230011

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی و تشریحی33مكالمه 261230012

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی3ترجمه ازعربی به فارسی وبالعكس271230013

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4متون نظم ونثراندلس281230014

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی4متون نظم ونثرازسقوطبغدادتا دوره معاصر291230015

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی24نحو301230016

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی14انشاء 311230017

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی4روش تحقیق وماخذشناسی321230019

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی4متون حدیث331230020

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5روزنامه و مجلات عربی341230022

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی5تاریخ ادبیات از دوره جاهلی تا پایان دوره اموى351230023
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 244: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود زبان وادبيات عرب -30: گروه آموزشي 

3851: ترم اعمال زبان وادبيات عرب-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی5)2(انشاء 361230024

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی5)1(تمرین صرف و نحو 371230025

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5متون نهج البلاغه381230026

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی35آزمایشگاه 391230027

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی9فقه اللغه401230028

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی36انشاء411230029

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی6تاریخ ادبیات دوره اول عباسی421230030

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی6متون نظم ونثر دوره اول عباسی431230031

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی26تمرین صرف ونحو 441230032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی6ادبیات تطبیقی451230033

ت متون عرفانی461230034 14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی6قرا

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی6از آغازتاسقوطبغداد1متون نظم نثر عربی در ایران 471230035

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7تاریخ ادبیات اندلس481230036

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی7تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی491230037

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7متون نظم ونثردوره دوم عباسی501230038

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی7نامه نگارى و خلاصه نویسی511230039

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی17علوم بلاغی521230040

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی17زبان تخصصی 531230041

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7از سقوط بغدادتا دوره معاصر2متون نظم و نثر عربی در ایران541230042

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی28علوم بلاغی 551230043

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی8تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا دوره معاصر561230044

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی28زبان تخصصی 571230045

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی18تاریخ ادبیات معاصر581230046

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8عروض و قافیه591230047

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی8ادب سیاسی در اسلام601230048

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی29تاریخ ادبیات معاصر 611230049

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی9)ع(ادبیات متعهد اهل بیت 621230050

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی9متون نظم و نثر دوره جاهلی تا پایان اموى631230051

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی9نقد ادبی641230052

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی24آزمایشگاه 651230053

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 661233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 671233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 681233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 691233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه701233038
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 245: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود زبان وادبيات عرب -30: گروه آموزشي 

3851: ترم اعمال زبان وادبيات عرب-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت711233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 246: صفحه 579: شماره گزارش

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

3901: ترم ورود زبان وادبيات عرب -30: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال زبان و ادبيات عربي-14: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی21212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس31212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی41213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی51215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 61215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه71215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه81215430

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 91220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 101220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی111220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 121220657

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران131223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران141229128

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی و تشریحی11آزمایشگاه 151230009

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی4روش تحقیق وماخذشناسی161230019

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی33آزمایشگاه 171230027

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی7فقه اللغه181230028

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی16علوم بلاغی191230040

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6عروض و قافیه201230047

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی6نقد ادبی211230052

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی22آزمایشگاه 221230053

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی11نگارش231230075

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی و تشریحی11گفت و شنود 241230076

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی11نحو 251230077

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی11صرف 261230078

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی22نگارش 271230079

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی و تشریحی22گفت وشنود281230080

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی22نحو 291230081

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی22صرف 301230082

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی33نگارش 311230083

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی33نحو 321230084

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی33صرف 331230085

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی و تشریحی33گفت وشنود341230086

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی3متون نثر از دوره جاهلی تاپایان اموى351230087
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 247: صفحه 579: شماره گزارش

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

3901: ترم ورود زبان وادبيات عرب -30: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال زبان و ادبيات عربي-14: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی2متون نظم دوره جاهلی361230088

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی4تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموى371230089

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی44نحو 381230090

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی14متون نثر دوره عباسی 391230091

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی14متون نظم دوره عباسی 401230092

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی15تاریخ ادبیات دوره عباسی 411230093

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی25متون نظم دوره عباسی 421230094

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی4ترجمه از عربی به فارسی431230095

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی4ترجمه ازفارسی به عربی441230096

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی و تشریحی25متون نثر دوره عباسی 451230097

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی4متون حدیث و نهج البلاغه461230098

ت وترجمه متون تفسیرى471230099 14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی5قرا

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی عربی481230101

08:3010:30شنبه1395/10/041تستی و تشریحی3متون نظم دوره هاى اسلامی اموى491230103

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی5ترجمه قرآن كریم501230104

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی56نحو 511230105

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6زبان تخصصی521230106

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6واندلس) 2(تاریخ ادبیات عباسی531230107

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی7تاریخ ادبیات دوره مغولی مملوكی و عثمانی541230108

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی67نحو 551230109

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7)بیان)(2(علوم بلاغی561230110

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6متون نظم ونثردوره اندلس571230111

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی7)1(متون نثر دوره معاصر581230112

14:0016:00یك شنبه1395/10/052تستی7)1(متون نظم دوره معاصر 591230113

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی6متون نظم و نثر دوره مغولی مملوكی و عثمانی601230114

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی8تاریخ ادبیات دوره معاصر611230115

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی78نحو 621230116

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8بدیع) 3(علوم بلاغی 631230117

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8)2(متون نثردوره معاصر 641230118

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی8)2(متون نظم دوره معاصر651230119

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی5مكتبهاى ادبی661230120

تشریحی8پروژه كارورزى671230122

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7ادبیات تطبیقی681230123

تشریحی4فن ترجمه691230124

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی5آواشناسی عربی701230125
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 248: صفحه 579: شماره گزارش

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

3901: ترم ورود زبان وادبيات عرب -30: گروه آموزشي 

3901: ترم اعمال زبان و ادبيات عربي-14: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 711233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 721233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 731233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 741233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه751233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت761233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 249: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم سياسي -31: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال علوم سياسي-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 11211411

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی13متون سیاسی به زبان خارجی 21212038

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی24متون سیاسی به زبان خارجی 31212039

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی41212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس51212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی61213210

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی71215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 81215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه91215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه101215430

11:0013:00پنج شنبه1395/10/096تستی1روانشناسی اجتماعی111217094

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 121220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 131220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی141220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 151220657

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی2مبانی علم اقتصاد161221013

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی1مبانی علم حقوق171223008

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2حقوق اساسی جمهورى اسلامی ایران181223009

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی1)كلیات (حقوق اساسی 191223010

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی13حقوق بین الملل عمومی 201223011

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی24حقوق بین الملل عمومی 211223012

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5)كلیات وایران (حقوق ادارى 221223013

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7حقوق بین الملل اسلامی231223014

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی8حقوق بین الملل خصوصی241223015

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران251223175

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی2مبانی جامعه شناسی عمومی261227002

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6جامعه شناسی سیاسی271227003

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی13203تا1228تحولات سیاسی واجتماعی ایران از281229004

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی13205تاریخ روابطخارجی ایران ازقاجاریه تا291229005

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی13576تا1320تاریخ روابطخارجی ایران ازشهریور301229006

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی5میلادى1945تا1871تاریخ روابطبین الملل از311229007

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6تاریخ تحول دولت دراسلام321229008

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران331229128

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی1مبانی علم سیاست341231001

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی2نظام سیاسی ودولت دراسلام351231002
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 250: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود علوم سياسي -31: گروه آموزشي 

3871: ترم اعمال علوم سياسي-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی2جنبشهاى اسلامی معاصر361231003

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی13574تا1320تحولات سیاسی واجتماعی ایران از371231004

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی3الف1روش تحقیق درعلوم سیاسی 381231005

)(تاریخ اندیشه هاى سیاسی درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بیستم391231006 11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی3

)(تاریخ اندیشه هاى سیاسی درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بیستم401231007 08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی4

ل سیاسی واقتصادى نفت درایران411231008 11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی4مسا

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی4مبانی اندیشه هاى سیاسی دراسلام421231009

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی7اندیشه هاى سیاسی درقرن بیستم431231010

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی6سازمان هاى بین المللی441231011

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6اندیشه هاى سیاسی درایران واسلام451231012

وریهاى انقلاب461231013 11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی6ت

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی16اصول روابطبین المللی 471231014

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی27اصول روابطبین المللی 481231015

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی5ب2روش تحقیق درعلوم سیاسی 491231016

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7فن دیپلماسی وآداب كنسولی501231017

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی7سیاست خارجی جمهورى اسلامی ایران511231018

ل سیاسی و اقتصادى جهان سوم521231019 11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7مسا

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی8شناخت ماهیت وعملكردامپریالیسم531231020

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی8نوسازى ودگرگونی سیاسی541231021

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی8سیاست خارجی قدرت هاى بزرگ551231022

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی8انقلاب اسلامی ایران561231023

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی8سیاست وحكومت درخاورمیانه571231024

ل نظامی واستراتژیك معاصر581231025 08:3010:30شنبه1395/10/041تستی2مسا

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی7دیپلماسی ورفتارسیاسی دراسلام591231026

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی3ارتش وسیاست601231027

ل آن611231028 11:0013:00شنبه1395/10/117تستی3خلیج فارس ومسا

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 621233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 631233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 641233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 651233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه661233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت671233043
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 251: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت دولتي -34: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال مديريت دولتي-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی12ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی23ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی26آماروكاربردآن درمدیریت 31117010

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4آمارواحتمالات41117089

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 51211411

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت61212174

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی71212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس81212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی91213210

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6فراگردتنظیم وكنترل بودجه101214006

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی12اصول حسابدارى 111214017

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی4حسابدارى صنعتی121214038

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی23اصول حسابدارى 131214045

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4پول وارزوبانكدارى141214071

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تشریحی34اصول حسابدارى 151214076

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی4حسابرسی161214077

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی171215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 181215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه191215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه201215430

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی15مبانی مدیریت دولتی 211218027

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی27مبانی مدیریت دولتی 221218030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی5مدیریت منابع انسانی231218034

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی6روابط كاردرسازمان241218039

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7تصمیم گیرى وتعیین خطمشی دولتی251218040

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی6سازماندهی واصلاح تشكیلات وروشها261218041

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7مدیریت تحول سازمانی271218042

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی7مباحث ویژه درمدیریت دولتی281218043

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی8مدیریت تطبیقی291218044

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی2مدیریت رفتارسازمانی301218123

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی5تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم311218257

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی5كامپیوتر و كاربرد آن در مدیریت321218259

08:3010:30دو شنبه1395/10/063تستی و تشریحی6حسابدارى دولتی331218260

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی37زبان تخصصی 341218261

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 351220433
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 252: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت دولتي -34: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال مديريت دولتي-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 361220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی371220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 381220657

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی3توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى391221028

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی2اقتصادكلان401221032

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی1مبانی واصول سازمان ومدیریت411221033

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی3)اقتصادبخش عمومی (مالیه عمومی 421221034

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2مبانی روش تحقیق431221035

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اقتصادخرد441221036

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7مدیریت تعاونیها451222065

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5حقوق ادارى461223006

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران471223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران481229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 491233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 501233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 511233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 521233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه531233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت541233043

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی7تحقیق درعملیات551234002

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی8سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت561234003

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی8مدیریت شهرداریهاى زمانهاى محلی571234004

تشریحی8پروژه581234006

تشریحی8كارورزى591234007

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6سیراندیشه هاى سیاسی وتحول نهادهاى ادارى601234008

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی15زبان تخصصی 611234031

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی26زبان تخصصی 621234032
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 253: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت بازرگاني -35: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال مديريت بازر گاني-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی12ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی23ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4آمارواحتمالات31117089

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 41211411

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت51212174

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی15زبان تخصصی 61212175

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی26زبان تخصصی 71212176

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی81212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس91212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی101213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی12اصول حسابدارى 111214017

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی4حسابدارى صنعتی121214038

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی23اصول حسابدارى 131214045

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4پول وارزوبانكدارى141214071

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تشریحی34اصول حسابدارى 151214076

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی4حسابرسی161214077

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7نحوه تنظیم وكنترل بودجه ریزى171214079

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی181215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 191215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه201215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه211215430

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی2مدیریت رفتارسازمانی221218123

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 231220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 241220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی251220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 261220657

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی3توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى271221028

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی2اقتصادكلان281221032

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی1مبانی واصول سازمان ومدیریت291221033

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی3)اقتصادبخش عمومی (مالیه عمومی 301221034

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2مبانی روش تحقیق311221035

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اقتصادخرد321221036

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران331223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران341229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 351233030
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 254: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت بازرگاني -35: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال مديريت بازر گاني-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 361233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 371233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اسلامی اخلاق 381233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه391233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت401233043

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی5تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم411235001

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی5مدیریت منابع انسانی421235002

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی5مبانی مدیریت بازرگانی431235003

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی و تشریحی5مدیریت مالی441235004

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی6كاربردآماردرمدیریت بازرگانی451235005

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6تجارت بین الملل461235006

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی6مدیریت استراتژیك471235007

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی6حقوق تجارت481235008

ل بازاریابی491235009 تشریحی6سمینارمسا

14:0016:00دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی7تحقیق درعملیات501235010

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی7مدیریت بازاریابی511235011

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی17تجارت الكترونیك 521235012

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی7مدیریت اسلامی پیشرفته531235013

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی7بازاریابی بین الملل541235014

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی28تجارت الكترونیك 551235015

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی8بهره ورى وتجزیه وتحلیل آن درسازمان561235016

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی8سیستمهاى اطلاعاتی مدیریت571235017

تشریحی8پروژه581235018

تشریحی8كارورزى591235019

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی15مدیریت اسلامی 601235044

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی26مدیریت اسلامی 611235045

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی7كارآفرینی621235046

له و تفكر راهبردى-خلاقیت 631235047 11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی8حل مس
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 255: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت صنعتي -38: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال مديريت صنعتي-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی12ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی23ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

14:0016:00شنبه1395/10/041تستی6كاربردآماردرمدیریت صنعتی31117015

08:3010:30سه شنبه1395/10/2115تستی8كنترل كیفیت آمارى41117016

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4آمارواحتمالات51117089

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 61211411

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی6زبان تخصصی مدیریت صنعتی71212037

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت81212174

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی91212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس101212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی111213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی12اصول حسابدارى 121214017

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی4حسابدارى صنعتی131214038

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی23اصول حسابدارى 141214045

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4پول وارزوبانكدارى151214071

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تشریحی34اصول حسابدارى 161214076

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی4حسابرسی171214077

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی181215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 191215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه201215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه211215430

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی6بازاریابی بین الملل221218079

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی2مدیریت رفتارسازمانی231218123

14:0016:00پنج شنبه1395/10/1611تستی5مدیریت منابع انسانی241218265

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی7سیستم هاى خرید انباردارى و توزیع251218266

08:3010:30یك شنبه1395/10/052تستی7فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها261218267

08:3010:30شنبه1395/10/1812تستی و تشریحی7تحقیق در عملیات271218268

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی5بازار یابی و مدیریت بازار281218269

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی8كار سنجی291218270

14:0016:00دو شنبه1395/10/063تستی و تشریحی8بررسی اقتصادى طرحی صنعتی301218271

08:3010:30یك شنبه1395/10/1913تستی7طرح ریزى و تعمیرات و نگهدارى311218272

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی5حقوق اساسی321218273

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی6مبانی مدیریت اسلامی و الگوهاى آن331218378

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 341220433

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 351220434
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 256: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت صنعتي -38: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال مديريت صنعتي-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی361220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 371220657

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی3توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى381221028

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی2اقتصادكلان391221032

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی1مبانی واصول سازمان ومدیریت401221033

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی3)اقتصادبخش عمومی (مالیه عمومی 411221034

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2مبانی روش تحقیق421221035

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اقتصادخرد431221036

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران441223175

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران451229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 461233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 471233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 481233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 491233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه501233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت511233043

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5روابط صنعتی521238001

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی5مبانی مدیریت صنعتی531238002

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی6مدیریت تولید541238008

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی و تشریحی7مدیریت مالی551238009

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7تصمیم گیرى وتعیین خطمشی صنعتی561238011

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6بهره ورى وتجزیه وتحلیل دربخش صنعت571238014

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی8كنترل پروژه581238015

تشریحی8پروژه591238016

تشریحی8كارورزى601238017
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 257: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت جهانگردي -39: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال مديريت جهانگردي-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی و تشریحی12ریاضیات پایه ومقدمات آمار11111014

08:3010:30چهار شنبه1395/10/2216تستی و تشریحی23ریاضیات پایه ومقدمات آمار21111015

08:3010:30سه شنبه1395/10/074تستی4آمارواحتمالات31117089

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی6)با تكیه بر مباحث تربیتی(فلسفه اخلاق 41211411

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی26زبان انگلیسی 51212015

08:3010:30چهار شنبه1395/10/085تستی17زبان دوم 61212016

08:3010:30پنج شنبه1395/10/096تستی17زبان انگلیسی تخصصی 71212017

11:0013:00دو شنبه1395/10/138تستی3زبان تخصصی اقتصادومدیریت81212174

14:0016:00شنبه1395/10/2518تستی1زبان خارجی91212256

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی5آشنایی با دفاع مقدس101212300

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی1فارسی111213210

08:3010:30دو شنبه1395/10/2014تستی و تشریحی12اصول حسابدارى 121214017

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تشریحی4حسابدارى صنعتی131214038

08:3010:30شنبه1395/10/041تشریحی23اصول حسابدارى 141214045

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی4پول وارزوبانكدارى151214071

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تشریحی34اصول حسابدارى 161214076

08:3010:30شنبه1395/10/2518تستی4حسابرسی171214077

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی181215427

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی17ورزش 191215428

14:0016:00سه شنبه1395/10/149تستی5تربیت بدنی ویژه201215429

14:0016:00چهار شنبه1395/10/1510تستی7ورزش ویژه211215430

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی7جغرافیاى جهانگردى عمومی221216125

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی8جغرافیاى جهانگردى ایران231216126

11:0013:00یك شنبه1395/10/1913تستی5شناخت صنعت جهانگردى241218001

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی6گذراندن اوقات فراغت251218005

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی5شناخت روحیات ملل261218008

11:0013:00سه شنبه1395/10/149تستی7آداب سفردراسلام271218013

11:0013:00شنبه1395/10/1812تستی6آشنایی باسازمانهاى دولتی ایران281218014

11:0013:00شنبه1395/10/2518تستی6برنامه ریزى وسرپرستی گشتهاى جهانگردى291218021

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی8مطالعات تطبیقی سیاست هاى جهانگردى301218023

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی2مدیریت رفتارسازمانی311218123

14:0016:00چهار شنبه1395/10/085تستی28زبان دوم 321218262

11:0013:00سه شنبه1395/10/074تستی5فن راهنمایی331218263

11:0013:00چهار شنبه1395/10/2216تستی6امور مسافرت و صدور بلیط341218264

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی6علوم انسانی)اخلاق كاربردى (آیین زندگی 351220433
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراه سيستم جامع دانشگاهي گلستان
3951تاريخ امتحانات

1395/06/12: زمان - 14:03

498از 258: صفحه 579: شماره گزارش

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

3111: ترم ورود مديريت جهانگردي -39: گروه آموزشي 

3881: ترم اعمال مديريت جهانگردي-11: رشته 

نام درسشماره درسرديف
ترم 
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين 
روز هفتهروز

ساعت 
شروع

ساعات 
پايان

14:0016:00چهار شنبه1395/10/2216تستی7)علوم انسانی (انقلاب اسلامی ایران 361220434

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی7اندیشه سیاسی امام خمینی371220479

11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی8قرآن كریم30حفظ جزء 381220657

14:0016:00شنبه1395/10/117تستی3توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى391221028

08:3010:30چهار شنبه1395/10/1510تستی2اقتصادكلان401221032

08:3010:30پنج شنبه1395/10/1611تستی1مبانی واصول سازمان ومدیریت411221033

14:0016:00یك شنبه1395/10/1913تستی3)اقتصادبخش عمومی (مالیه عمومی 421221034

08:3010:30یك شنبه1395/10/2619تستی2مبانی روش تحقیق431221035

14:0016:00پنج شنبه1395/10/2317تستی1اقتصادخرد441221036

11:0013:00یك شنبه1395/10/2619تستی7آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ایران451223175

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی17هنرومعمارى ایران 461226001

11:0013:00دو شنبه1395/10/2014تستی28هنرومعمارى ایران 471226002

14:0016:00یك شنبه1395/10/2619تستی5شناخت صنایع دستی ایران481226003

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی15تاریخ فرهنگ ایران 491229001

11:0013:00پنج شنبه1395/10/2317تستی26تاریخ فرهنگ ایران 501229002

11:0013:00یك شنبه1395/10/052تستی7باستان شناسی ایران511229003

14:0016:00دو شنبه1395/10/138تستی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران521229128

14:0016:00سه شنبه1395/10/074تستی3)علوم انسانی (1اندیشه اسلامی 531233030

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی4)علوم انسانی (2اندیشه اسلامی 541233031

11:0013:00چهار شنبه1395/10/085تستی2)علوم انسانی (تفسیرموضوعی قرآن 551233032

11:0013:00پنج شنبه1395/10/1611تستی6)مبانی ومفاهیم (اخلاق اسلامی 561233033

11:0013:00شنبه1395/10/117تستی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه571233038

14:0016:00شنبه1395/10/1812تستی8دانش خانواده و جمعیت581233043

08:3010:30سه شنبه1395/10/149تستی5فرهنگ عامه591239001

11:0013:00سه شنبه1395/10/2115تستی8برنامه ریزى توسعه جهانگردى601239005

تشریحی8پروژه611239010

14:0016:00پنج شنبه1395/10/096تستی6نقشه خوانی و آشنایی با نقشه621239013

11:0013:00چهار شنبه1395/10/1510تستی6مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردى631239014

ل اجتماعی ایران641239015 11:0013:00دو شنبه1395/10/063تستی7تجزیه و تحلیل مسا

11:0013:00شنبه1395/10/041تستی7آشنایی با موزه هاى جهانگردى651239016

14:0016:00سه شنبه1395/10/2115تستی15زبان انگلیسی 661239017
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