
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۵ - مخاطرات محيطي گرايش طبيعي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۸۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سنجش از دور٢١٢١٦٣٩١

٣١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مخاطرات طبیعی٤١٢١٦٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١نقشه ها و نمودارهاى اقلیمی٥١٢١٦٤٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١آشنایی با نرم افزارهاى اقلیمی٦١٢١٦٤٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مكتب هاى جغرافیایی٧١٢١٦٦٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١مبانی نظرى مخاطرات محیطی٨١٢١٦٦٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١تكنیك ها و تحلیل هاى آمارى فضایی٩١٢١٦٦٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاط١٠١٢١٦٦٦٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مخاطرات آب و هوایی١١١٢١٦٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢روشهاى تحقیق در مخاطرات محیطی١٢١٢١٦٦٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢كاربرد سنجش از دور در مخاطرات محیطی١٣١٢١٦٦٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢مخاطرات ژ�ومورفولوژیك١٤١٢١٦٦٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣مخاطرات منطقه اى ایران١٥١٢١٦٦٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢ارزیابی مخاطرات طبیعی١٦١٢١٦٦٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣...برنامه ریزى و مدیریت راهبردى مخاطرات ط١٧١٢١٦٦٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٣پیش بینی و هشدار مخاطرات طبیعی١٨١٢١٦٦٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣مدیریت پروژه براى كاهش مخاطرات طبیعی١٩١٢١٦٦٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤زبان تخصصی (آموزش محور)٢٠١٢١٦٦٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٤...مخاطرات زمینی ومدیریت محیط(آموزش مح٢١١٢١٦٦٨٠

تشریحی٤سمینار( تحقیق وتتبع نظرى)٢٢١٢١٦٦٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۱۹ - جغرافيا سياسي گرايش فضاي شهري

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۸۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٢١٢١٦٣٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١سیاست وفضا٣١٢١٦٣٩٩

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مبانی جغرافیاى سیاسی٥١٢١٦٤٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤...حقوق وقوانین شهرى ومنطقه اى درایران(آم٦١٢١٦٥٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١روشهاوفنون تصمیم گیرى٧١٢١٦٦٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١اصول ،مفاهیم ونظریه هاى ژ�وپلیتیك٨١٢١٦٦٣٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مفاهیم ونظریه هاى جغرافیایی سیاسی٩١٢١٦٦٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١دولت وحكومت محلی١٠١٢١٦٦٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢روش تحقیق درجغرافیاى سیاسی١١١٢١٦٦٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢جغرافیاى سیاسی فضاى مجازى١٢١٢١٦٦٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢كاربرد GIS درجغرافیاى سیاسی١٣١٢١٦٦٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢جغرافیاى انتخابات١٤١٢١٦٦٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢جغرافیاوراهبرد ملی١٥١٢١٦٦٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣سازماندهی سیاسی فضاى شهرى١٦١٢١٦٦٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣جهان شهرها ودیپلماسی شهرى١٧١٢١٦٦٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣ژ�و پلیتیك شهرى١٨١٢١٦٦٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣جغرافیاى سیاسی ایران١٩١٢١٦٦٤٥

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٠١٢١٦٦٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤...دیدگاههاى برنامه ریزى محیط زیست شهرى٢١١٢١٦٦٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۲۰ - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۸۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١متون تخصصی جغرافیاى روستایی٢١٢١٢٢١١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٣١٢١٦٠٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی جغرافیاى روستایی٤١٢١٦٠٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اقتصادفضا٥١٢١٦٢٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١انسان ومحیط٦١٢١٦٢٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١جغرافیاى شهرى پیشرفته٧١٢١٦٢٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١دیدگاههاونظریه هاى توسعه روستایی٨١٢١٦٢٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢روش تحقیق درجغرافیاوبرنامه ریزى روستایی٩١٢١٦٢٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢جغرافیاى رابطه شهروروستادرایران١٠١٢١٦٢٧٦

تشریحی٢مطالعات محیطی دربرنامه ریزى روستایی١١١٢١٦٢٧٧

تشریحی٣كارگاه برنامه ریزى روستایی پروژه١٢١٢١٦٢٧٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣كاربردGISدربرنامه ریزى روستایی(٢)١٣١٢١٦٢٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢برنامه ریزى روستایی باتاكیدبرایران١٤١٢١٦٢٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣برنامه ریزى كشاورزى باتاكیدبرایران١٥١٢١٦٢٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١استفاده ازكامپیوتردربرنامه ریزى روستایی١٦١٢١٦٢٨٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مكتب هاى جغرافیایی١٧١٢١٦٢٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣مدیریت روستا�ی١٨١٢١٦٢٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی١٩١٢١٦٣٨٠١

٢٠١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

تشریحی٤...كارگاه تحلیل فضایی تخصصی برنامه ریزى٢١١٢١٦٤٩١

تشریحی٤...كارگاه تخصصی برنامه ریزى روستایی( آمو٢٢١٢١٦٤٩٢

تشریحی٤پروژه مطالعات روستایی( آموزش محور )٢٣١٢١٦٤٩٣

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٤١٢١٦٥٠١

تشریحی٤اقتصاد روستایی پیشرفته(آموزش محور)٢٥١٢١٦٥٠٤

تشریحی٤مطالعات روستایی٢٦١٢١٦٥٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٧١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روشهاى تحلیل جمعیت٢٨١٢٢٢٠٦١

٢٩١٥١١٠١٧IT٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١فناورى اطلاعات
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۲۱ - برنامه ريزي آمايش سرزمين

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۸۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٢١٢١٦٣٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سنجش از دور٣١٢١٦٣٩١

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١اصول و روشهاى برنامه ریزى منطقه اى٥١٢١٦٤٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١نظریه هاى برنامه ریزى فضایی٦١٢١٦٧٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١آمایش جمعیتی و جوامع٧١٢١٦٧٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١آمایش اقتصادى سرزمین (تجربه هاى جهانی)٨١٢١٦٧٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١آمایش سرزمین در ایران٩١٢١٦٧٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢روش هاى تحقیق در آمایش سرزمین١٠١٢١٦٨٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢...كاربرد سیستمهاى اطلاعات جغرافیایی در آ١١١٢١٦٨٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢...روش ها و فنون تصمیم گیرى در آمایش سرز١٢١٢١٦٨٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢برنامه ریزى كاربرى زمین١٣١٢١٦٨٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢مدیریت آمایش سرزمین١٤١٢١٦٨٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٣ارزیابی اكولوژیك سرزمین١٥١٢١٦٨٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣آمار فضایی در آمایش سرزمین١٦١٢١٦٨٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣تحلیل ساختار فضایی در آمایش سرزمین١٧١٢١٦٨٤٥

تشریحی٣كارگاه آمایش سرزمین١٨١٢١٦٨٤٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٩١٢١٦٨٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٤...اصول و روشهاى برنامه ریزى كالبدى_فضای٢٠١٢١٦٨٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٤...مدیریت توسعه پایدار اقتصادى و اجتماعی٢١١٢١٦٨٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

رشته :۲۲ - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش توسعه اقتصاد

روستايي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۶-۹۷

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۸۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی جغرافیاى روستایی٢١٢١٦٣٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی٣١٢١٦٤٠٠

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١برنامه ریزى روستایی در ایران٥١٢١٦٤٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١دیدگاههاو نظریه هاى برنامه ریزى و توسعه٦١٢١٦٧٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١مبانی علم اقتصاد٧١٢١٦٧٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١توسعه پایدار كشاورزى٨١٢١٦٧٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١برنامه ریزى گردشگرى روستایی٩١٢١٦٧٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢...روش هاى تحقیق پیشرفته در برنامه ریزى ١٠١٢١٦٨٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢تحلیل هاى آمارى در برنامه ریزى روستایی١١١٢١٦٨٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢...ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزى رو١٢١٢١٦٨٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢مدل ها و تكنیك هاى برنامه ریزى روستایی١٣١٢١٦٨٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢...سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی١٤١٢١٦٨٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)١٥١٢١٦٨١١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٦١٢١٦٨١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣...مدیریت كارآفرینی و كسب و كارهاى كوچك ١٧١٢١٦٨١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣...مدیریت ریسك فعالیت هاى اقتصادى درنواح١٨١٢١٦٨١٥

تشریحی٣كارگاه برنامه ریزى توسعه اقتصاد روستایی١٩١٢١٦٨١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤...مدیریت توسعه پایدار اقتصادى و اجتماعی٢٠١٢١٦٨٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

رشته :۲۲ - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش توسعه اقتصاد

روستايي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۸

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۸۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی جغرافیاى روستایی٢١٢١٦٣٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی٣١٢١٦٤٠٠

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١برنامه ریزى روستایی در ایران٥١٢١٦٤٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١دیدگاههاو نظریه هاى برنامه ریزى و توسعه٦١٢١٦٧٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١مبانی علم اقتصاد٧١٢١٦٧٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١توسعه پایدار كشاورزى٨١٢١٦٧٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١برنامه ریزى گردشگرى روستایی٩١٢١٦٧٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢...روش هاى تحقیق پیشرفته در برنامه ریزى ١٠١٢١٦٨٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢تحلیل هاى آمارى در برنامه ریزى روستایی١١١٢١٦٨٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢...ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزى رو١٢١٢١٦٨٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢مدل ها و تكنیك هاى برنامه ریزى روستایی١٣١٢١٦٨٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢...سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی١٤١٢١٦٨٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)١٥١٢١٦٨١١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٦١٢١٦٨١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣...مدیریت كارآفرینی و كسب و كارهاى كوچك ١٧١٢١٦٨١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣...مدیریت ریسك فعالیت هاى اقتصادى درنواح١٨١٢١٦٨١٥

تشریحی٣كارگاه برنامه ریزى توسعه اقتصاد روستایی١٩١٢١٦٨١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤...مدیریت توسعه پایدار اقتصادى و اجتماعی٢٠١٢١٦٨٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

رشته :۲۳ - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي

-فضايي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۶-۹۷

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۸۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی جغرافیاى روستایی٢١٢١٦٣٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی٣١٢١٦٤٠٠

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١برنامه ریزى روستایی در ایران٥١٢١٦٤٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١دیدگاههاو نظریه هاى برنامه ریزى و توسعه٦١٢١٦٧٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١...اصول و روشهاى برنامه ریزى كالبدى_فضای٧١٢١٦٧٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١برنامه ریزى حمل و نقل روستایی٨١٢١٦٧٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١تحلیل فضایی روابط شهر و روستا٩١٢١٦٧٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢...روش هاى تحقیق پیشرفته در برنامه ریزى ١٠١٢١٦٨٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢تحلیل هاى آمارى در برنامه ریزى روستایی١١١٢١٦٨٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢...ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزى رو١٢١٢١٦٨٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢مدل ها و تكنیك هاى برنامه ریزى روستایی١٣١٢١٦٨٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢...سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی١٤١٢١٦٨٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣برنامه ریزى مسكن روستایی١٥١٢١٦٨٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٣برنامه ریزى كاربرى اراضی روستایی١٦١٢١٦٨٠٩

تشریحی٣..كارگاه برنامه ریزى كالبدى_فضایی سكونتگ١٧١٢١٦٨١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)١٨١٢١٦٨١١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٩١٢١٦٨١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٤...برنامه ریزى گردشگرى روستایی( آموزش مح٢٠١٢١٦٨١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

رشته :۲۳ - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي

-فضايي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۸

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۸۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی جغرافیاى روستایی٢١٢١٦٣٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی٣١٢١٦٤٠٠

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١برنامه ریزى روستایی در ایران٥١٢١٦٤٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١دیدگاههاو نظریه هاى برنامه ریزى و توسعه٦١٢١٦٧٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١...اصول و روشهاى برنامه ریزى كالبدى_فضای٧١٢١٦٧٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١برنامه ریزى حمل و نقل روستایی٨١٢١٦٧٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١تحلیل فضایی روابط شهر و روستا٩١٢١٦٧٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢...روش هاى تحقیق پیشرفته در برنامه ریزى ١٠١٢١٦٨٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢تحلیل هاى آمارى در برنامه ریزى روستایی١١١٢١٦٨٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢...ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزى رو١٢١٢١٦٨٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢مدل ها و تكنیك هاى برنامه ریزى روستایی١٣١٢١٦٨٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢...سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی١٤١٢١٦٨٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣برنامه ریزى مسكن روستایی١٥١٢١٦٨٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٣برنامه ریزى كاربرى اراضی روستایی١٦١٢١٦٨٠٩

تشریحی٣..كارگاه برنامه ریزى كالبدى_فضایی سكونتگ١٧١٢١٦٨١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)١٨١٢١٦٨١١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٩١٢١٦٨١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٤...برنامه ریزى گردشگرى روستایی( آموزش مح٢٠١٢١٦٨١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨
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ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

رشته :۲۴ - جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش برنامه ريزي مسكن و

بازآفريني شهري
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۶-۹۷

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۸۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی٣١٢١٦٤٠٠

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روش هاى تحلیل جمعیت٥١٢١٦٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١...نظریه ها، تجربیات و سیاستهاى فضایی در٦١٢١٦٧٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١محیط طبیعی شهر٧١٢١٦٧٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١برنامه ریزى كاربرى اراضی شهر٨١٢١٦٧٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١...مقررات توسعه شهرى در ایران و كشورهاى ٩١٢١٦٧٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢...روشها و مدلهاى آینده پژوهی در جغرافیا و ١٠١٢١٦٨٢٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١١١٢١٦٨٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣اقتصاد زمین و مسكن شهرى١٢١٢١٦٨٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣..برنامه ریزى و توانمندسازى جوامع محلی ش١٣١٢١٦٨٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣...ارزیابی سیاست هاى مسكن و بازآفرینی شه١٤١٢١٦٨٣٦

تشریحی٣كارگاه برنامه ریزى مسكن و بازآفرینی شهرى١٥١٢١٦٨٣٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤برنامه ریزى منطقه اى( آموزش محور)١٦١٢١٦٨٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤...اكولوژى و برنامه ریزى محیط زیست شهرى ١٧١٢١٦٨٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢..نظریه ها، رویكردها و تجارب بهسازى و نوس١٨١٢١٦٨٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢...سكونتگاه هاى غیر رسمی در كشورهاى در ح١٩١٢١٦٨٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢...كاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش ٢٠١٢١٦٨٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۹۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی٣١٢١٦٤٠٠

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روش هاى تحلیل جمعیت٥١٢١٦٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١...نظریه ها، تجربیات و سیاستهاى فضایی در٦١٢١٦٧٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١محیط طبیعی شهر٧١٢١٦٧٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١...مقررات توسعه شهرى در ایران و كشورهاى ٨١٢١٦٧٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢...روشها و مدلهاى آینده پژوهی در جغرافیا و ٩١٢١٦٨٢٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٠١٢١٦٨٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣اقتصاد زمین و مسكن شهرى١١١٢١٦٨٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣..برنامه ریزى و توانمندسازى جوامع محلی ش١٢١٢١٦٨٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣...ارزیابی سیاست هاى مسكن و بازآفرینی شه١٣١٢١٦٨٣٦

تشریحی٣كارگاه برنامه ریزى مسكن و بازآفرینی شهرى١٤١٢١٦٨٣٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤برنامه ریزى منطقه اى( آموزش محور)١٥١٢١٦٨٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤...اكولوژى و برنامه ریزى محیط زیست شهرى ١٦١٢١٦٨٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢..نظریه ها، رویكردها و تجارب بهسازى و نوس١٧١٢١٦٨٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢...سكونتگاه هاى غیر رسمی در كشورهاى در ح١٨١٢١٦٨٥٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣برنامه ریزى كاربرى اراضی شهر١٩١٢١٦٩٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مكتبهاى جغرافیایی٢٠١٢١٦٩٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢...كاربرد آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی د٢١١٢١٦٩٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

رشته :۲۸ - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-مديريت توسعه

پايدارروستايي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۳

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۹۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی جغرافیاى روستایی٢١٢١٦٣٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٣١٢١٦٣٨٥

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١اصول و روشهاى برنامه ریزى روستایی٥١٢١٦٤١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزى من٦١٢١٦٤٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١...روشها وفنون تصمیم گیرى دربرنامه ریزى ر٧١٢١٦٥٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١...مكاتب و بنیانهاى نظرى توسعه وبرنامه ری٨١٢١٦٥٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢حقوق و قوانین روستایی٩١٢١٦٥٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١بر نامه ریزى محیطی درنواحی روستایی١٠١٢١٦٥٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١تحلیل هاى آمارى دربرنامه ریزى روستایی١١١٢١٦٥٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی١٢١٢١٦٥٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤...برنامه ریزى محیط زیست شهرى درایران(آم١٣١٢١٦٥٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢رو شهاى تحقیق دربرنامه ریزى روستایی١٤١٢١٦٥٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢...فناورى هاى جغرافیایی GIS , RS دربرنامه١٥١٢١٦٥٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢مدیریت راهبردى توسعه روستایی١٦١٢١٦٥٩٢

تشریحی٣...برنامه ریزى مدیریت ریسك و مخاطرات در ١٧١٢١٦٥٩٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣...مدیریت توسعه پایدار كالبدى - فضایی و ا١٨١٢١٦٥٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣...مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادى١٩١٢١٦٥٩٥

تشریحی٣كارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی٢٠١٢١٦٥٩٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)٢١١٢١٦٦٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤...سیاستهاى توسعه مسكن شهرى درایران(امو٢٢١٢١٦٦٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

رشته :۲۸ - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-مديريت توسعه

پايدارروستايي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۶-۹۷

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۹۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی جغرافیاى روستایی٢١٢١٦٣٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی٣١٢١٦٤٠٠

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١برنامه ریزى روستایی در ایران٥١٢١٦٤٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١دیدگاههاو نظریه هاى برنامه ریزى و توسعه٦١٢١٦٧٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١...مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی رو٧١٢١٦٧٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١حقوق و قوانین روستایی٨١٢١٦٧٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١مدیریت نهادهاى محلی در نواحی روستایی٩١٢١٦٧٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢...روش هاى تحقیق پیشرفته در برنامه ریزى ١٠١٢١٦٨٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢تحلیل هاى آمارى در برنامه ریزى روستایی١١١٢١٦٨٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢...ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزى رو١٢١٢١٦٨٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢مدل ها و تكنیك هاى برنامه ریزى روستایی١٣١٢١٦٨٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢...سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی١٤١٢١٦٨٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)١٥١٢١٦٨١١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٦١٢١٦٨١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣...مدیریت توسعه پایدار اقتصادى و اجتماعی١٧١٢١٦٨١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣..روش ها و فنون تسهیل گرى و توسعه مشارك١٨١٢١٦٨٢٠

تشریحی٣كارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی١٩١٢١٦٨٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٤برنامه ریزى مسكن روستایی(آموزش محور)٢٠١٢١٦٨٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

رشته :۲۸ - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-مديريت توسعه

پايدارروستايي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۸

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۹۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی جغرافیاى روستایی٢١٢١٦٣٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی٣١٢١٦٤٠٠

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١برنامه ریزى روستایی در ایران٥١٢١٦٤٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١دیدگاههاو نظریه هاى برنامه ریزى و توسعه٦١٢١٦٧٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١...مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی رو٧١٢١٦٧٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١حقوق و قوانین روستایی٨١٢١٦٧٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١مدیریت نهادهاى محلی در نواحی روستایی٩١٢١٦٧٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢...روش هاى تحقیق پیشرفته در برنامه ریزى ١٠١٢١٦٨٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢تحلیل هاى آمارى در برنامه ریزى روستایی١١١٢١٦٨٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢...ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزى رو١٢١٢١٦٨٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢مدل ها و تكنیك هاى برنامه ریزى روستایی١٣١٢١٦٨٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢...سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی١٤١٢١٦٨٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)١٥١٢١٦٨١١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٦١٢١٦٨١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣...مدیریت توسعه پایدار اقتصادى و اجتماعی١٧١٢١٦٨١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣..روش ها و فنون تسهیل گرى و توسعه مشارك١٨١٢١٦٨٢٠

تشریحی٣كارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی١٩١٢١٦٨٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٤برنامه ریزى مسكن روستایی(آموزش محور)٢٠١٢١٦٨٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۲۹ - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-سازماندهي مناطق عشايري

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۹۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی جغرافیاى روستایی٢١٢١٦٣٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٣١٢١٦٣٨٥

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١اصول و روشهاى برنامه ریزى روستایی٥١٢١٦٤١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزى من٦١٢١٦٤٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١...روشها وفنون تصمیم گیرى دربرنامه ریزى ر٧١٢١٦٥٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١...مكاتب و بنیانهاى نظرى توسعه وبرنامه ری٨١٢١٦٥٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢حقوق و قوانین روستایی٩١٢١٦٥٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١بر نامه ریزى محیطی درنواحی روستایی١٠١٢١٦٥٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١تحلیل هاى آمارى دربرنامه ریزى روستایی١١١٢١٦٥٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی١٢١٢١٦٥٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤...برنامه ریزى محیط زیست شهرى درایران(آم١٣١٢١٦٥٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢رو شهاى تحقیق دربرنامه ریزى روستایی١٤١٢١٦٥٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢...فناورى هاى جغرافیایی GIS , RS دربرنامه١٥١٢١٦٥٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢...تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایرى با ١٦١٢١٦٥٨٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣برنامه ریزى توسعه پایدار عشایر ایران١٧١٢١٦٥٨٨

تشریحی٣تعیین ظرفیت چرا و مدیریت مراتع١٨١٢١٦٥٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣كار آفرینی عشایرى١٩١٢١٦٥٩٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣اقتصاد مناطق عشایرى ایران٢٠١٢١٦٥٩١

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)٢١١٢١٦٦٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤...سیاستهاى توسعه مسكن شهرى درایران(امو٢٢١٢١٦٦٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۳۱ - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-اقتصادفضا

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۹۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی جغرافیاى روستایی٢١٢١٦٣٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٣١٢١٦٣٨٥

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١اصول و روشهاى برنامه ریزى روستایی٥١٢١٦٤١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزى من٦١٢١٦٤٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١...روشها وفنون تصمیم گیرى دربرنامه ریزى ر٧١٢١٦٥٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١...مكاتب و بنیانهاى نظرى توسعه وبرنامه ری٨١٢١٦٥٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢حقوق و قوانین روستایی٩١٢١٦٥٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١بر نامه ریزى محیطی درنواحی روستایی١٠١٢١٦٥٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١تحلیل هاى آمارى دربرنامه ریزى روستایی١١١٢١٦٥٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی١٢١٢١٦٥٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤...برنامه ریزى محیط زیست شهرى درایران(آم١٣١٢١٦٥٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢رو شهاى تحقیق دربرنامه ریزى روستایی١٤١٢١٦٥٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢...فناورى هاى جغرافیایی GIS , RS دربرنامه١٥١٢١٦٥٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢اقتصادخرد وكلان وبرنامه ریزى اقتصادى١٦١٢١٦٥٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣توسعه جغرافیا ونظریه هاى اقتصادى١٧١٢١٦٥٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣توان هاى محیطی واقتصاد فضاى روستایی١٨١٢١٦٥٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣برنامه ریزى اقتصاد روستایی١٩١٢١٦٥٧٥

تشریحی٣كارگاه برنامه ریزى اقتصاد فضا٢٠١٢١٦٥٧٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى )٢١١٢١٦٥٨٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤...سیاستهاى توسعه مسكن شهرى درایران(امو٢٢١٢١٦٦٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۳۲ - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-برنامه ريزي كالبدي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۹۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی جغرافیاى روستایی٢١٢١٦٣٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٣١٢١٦٣٨٥

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١اصول و روشهاى برنامه ریزى روستایی٥١٢١٦٤١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزى من٦١٢١٦٤٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١...روشها وفنون تصمیم گیرى دربرنامه ریزى ر٧١٢١٦٥٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١...مكاتب و بنیانهاى نظرى توسعه وبرنامه ری٨١٢١٦٥٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢حقوق و قوانین روستایی٩١٢١٦٥٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١بر نامه ریزى محیطی درنواحی روستایی١٠١٢١٦٥٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١تحلیل هاى آمارى دربرنامه ریزى روستایی١١١٢١٦٥٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی١٢١٢١٦٥٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤...برنامه ریزى محیط زیست شهرى درایران(آم١٣١٢١٦٥٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢رو شهاى تحقیق دربرنامه ریزى روستایی١٤١٢١٦٥٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢...فناورى هاى جغرافیایی GIS , RS دربرنامه١٥١٢١٦٥٧١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى )١٦١٢١٦٥٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢..برنامه ریزى مكان یابی استقرارگاههاى روس١٧١٢١٦٥٧٨

تشریحی٣...برنامه ریزى مدیریت ریسك ومخاطرات درم١٨١٢١٦٥٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣برنامه ریزى مسكن روستایی١٩١٢١٦٥٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣برنامه ریزى كالبدى سكونتگاههاى روستایی٢٠١٢١٦٥٨١

تشریحی٣كارگاه برنامه ریزى كالبدى٢١١٢١٦٥٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤...سیاستهاى توسعه مسكن شهرى درایران(امو٢٢١٢١٦٦٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۳۳ - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-آمايش شهري

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۹۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٣١٢١٦٣٨٥

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روش هاى تحلیل جمعیت٥١٢١٦٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مكتبها ونظریه ها در جغرافیا٦١٢١٦٥٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١طبیعت وشهردر تعالیم و فرهنگ اسلامی٧١٢١٦٥٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١سیاستهاى فضایی دربرنامه ریزى شهرى٨١٢١٦٥٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢كاربردجغرافیاى طبیعی دربرنامه ریزى شهرى٩١٢١٦٥٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١...مدلها وفنون تصمیم گیرى دربرنامه ریزى ش١٠١٢١٦٥٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢..روشهاى تحقیق درجغرافیا وبرنامه ریزى شه١١١٢١٦٥٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣برنامه ریزى كاربرى اراضی شهرى١٢١٢١٦٥٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤...برنامه ریزى محیط زیست شهرى درایران(آم١٣١٢١٦٥٥٠

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٤١٢١٦٥٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤برنامه ریزى منطقه اى(آموزش محور )١٥١٢١٦٥٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢...برنامه ریزى مجتمع هاى زیستی و شهرهاى١٦١٢١٦٥٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢دبد گاههاى آمایش شهرى١٧١٢١٦٥٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مدیریت شهرى وتوسعه فضایی١٨١٢١٦٥٥٨

تشریحی٣كارگاه آمایش شهرى ومنطقه اى١٩١٢١٦٥٥٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣حقوق وقوانین شهرى ومنطقه اى درایران٢٠١٢١٦٦٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢...كاربرد آماروسیستم اطلاعات جغرافیایی در٢١١٢١٦٦٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۳۳ - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-آمايش شهري

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۹۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی٣١٢١٦٤٠٠

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روش هاى تحلیل جمعیت٥١٢١٦٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١...نظریه ها، تجربیات و سیاستهاى فضایی در٦١٢١٦٧٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١محیط طبیعی شهر٧١٢١٦٧٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١برنامه ریزى كاربرى اراضی شهر٨١٢١٦٧٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١...مقررات توسعه شهرى در ایران و كشورهاى ٩١٢١٦٧٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢...روشها و مدلهاى آینده پژوهی در جغرافیا و ١٠١٢١٦٨٢٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١١١٢١٦٨٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣برنامه ریزى منطقه اى١٢١٢١٦٨٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣...برنامه ریزى مجتمع هاى زیستی و شهرهاى١٣١٢١٦٨٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مدیریت شهرى و توسعه فضایی١٤١٢١٦٨٣٢

تشریحی٣كارگاه آمایش شهرى و منطقه اى١٥١٢١٦٨٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤...اكولوژى و برنامه ریزى محیط زیست شهرى ١٦١٢١٦٨٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤...ارزیابی سیاست هاى مسكن و بازآفرینی شه١٧١٢١٦٨٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢نظریه ها و دیدگاههاى جدید آمایش شهرى١٨١٢١٦٨٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢مدلها و فنون تصمیم گیرى در آمایش شهرى١٩١٢١٦٨٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢...كاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش ٢٠١٢١٦٨٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۳۳ - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-آمايش شهري

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۱۹۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی٣١٢١٦٤٠٠

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روش هاى تحلیل جمعیت٥١٢١٦٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١...نظریه ها، تجربیات و سیاستهاى فضایی در٦١٢١٦٧٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١محیط طبیعی شهر٧١٢١٦٧٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١...مقررات توسعه شهرى در ایران و كشورهاى ٨١٢١٦٧٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢...روشها و مدلهاى آینده پژوهی در جغرافیا و ٩١٢١٦٨٢٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٠١٢١٦٨٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣برنامه ریزى منطقه اى١١١٢١٦٨٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣...برنامه ریزى مجتمع هاى زیستی و شهرهاى١٢١٢١٦٨٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مدیریت شهرى و توسعه فضایی١٣١٢١٦٨٣٢

تشریحی٣كارگاه آمایش شهرى و منطقه اى١٤١٢١٦٨٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤...اكولوژى و برنامه ریزى محیط زیست شهرى ١٥١٢١٦٨٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤...ارزیابی سیاست هاى مسكن و بازآفرینی شه١٦١٢١٦٨٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢نظریه ها و دیدگاههاى جدید آمایش شهرى١٧١٢١٦٨٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢مدلها و فنون تصمیم گیرى در آمایش شهرى١٨١٢١٦٨٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣برنامه ریزى كاربرى اراضی شهر١٩١٢١٦٩٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مكتبهاى جغرافیایی٢٠١٢١٦٩٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢...كاربرد آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی د٢١١٢١٦٩٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۳۴ - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-محيط زيست شهري

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۰۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٣١٢١٦٣٨٥

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روش هاى تحلیل جمعیت٥١٢١٦٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مكتبها ونظریه ها در جغرافیا٦١٢١٦٥٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١طبیعت وشهردر تعالیم و فرهنگ اسلامی٧١٢١٦٥٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١سیاستهاى فضایی دربرنامه ریزى شهرى٨١٢١٦٥٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢كاربردجغرافیاى طبیعی دربرنامه ریزى شهرى٩١٢١٦٥٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١...مدلها وفنون تصمیم گیرى دربرنامه ریزى ش١٠١٢١٦٥٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢..روشهاى تحقیق درجغرافیا وبرنامه ریزى شه١١١٢١٦٥٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣دیدگاه هاى برنامه ریزى محیط زیست شهرى١٢١٢١٦٥٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢...توان هاى محیطی دربرنامه ریزى توسعه پا١٣١٢١٦٥٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣برنامه ریزى كاربرى اراضی شهرى١٤١٢١٦٥٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣...ارزیابی پیامدهاى زیست محیطی برنامه ها١٥١٢١٦٥٥١

تشریحی٣كارگاه برنامه ریزى محیط زیست شهرى١٦١٢١٦٥٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤برنامه ریزى منطقه اى(آموزش محور )١٧١٢١٦٥٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤...حقوق وقوانین شهرى ومنطقه اى درایران(آم١٨١٢١٦٥٥٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى )١٩١٢١٦٥٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢برنامه ریزى محیط زیست شهرى درایران٢٠١٢١٦٦٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢...كاربرد آماروسیستم اطلاعات جغرافیایی در٢١١٢١٦٦٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۳۴ - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-محيط زيست شهري

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۰۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی٣١٢١٦٤٠٠

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روش هاى تحلیل جمعیت٥١٢١٦٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١...نظریه ها، تجربیات و سیاستهاى فضایی در٦١٢١٦٧٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١محیط طبیعی شهر٧١٢١٦٧٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١برنامه ریزى كاربرى اراضی شهر٨١٢١٦٧٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١...مقررات توسعه شهرى در ایران و كشورهاى ٩١٢١٦٧٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢...روشها و مدلهاى آینده پژوهی در جغرافیا و ١٠١٢١٦٨٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢...توان هاى محیطی در برنامه ریزى توسعه پ١١١٢١٦٨٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢...اكولوژى و برنامه ریزى محیط زیست شهرى ١٢١٢١٦٨٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣دیدگاه هاى برنامه ریزى محیط زیست شهرى١٣١٢١٦٨٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣..ارزیابی پیامدهاى زیست محیطی توسعه شه١٤١٢١٦٨٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣حقوق و قوانین محیط زیست شهرى١٥١٢١٦٨٢٧

تشریحی٣كارگاه برنامه ریزى محیط زیست شهرى١٦١٢١٦٨٢٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٧١٢١٦٨٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤برنامه ریزى منطقه اى( آموزش محور)١٨١٢١٦٨٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤...ارزیابی سیاست هاى مسكن و بازآفرینی شه١٩١٢١٦٨٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢...كاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش ٢٠١٢١٦٨٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۳۴ - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-محيط زيست شهري

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۰۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١كارتو گرافی و تهیه نقشه هاى موضوعی٣١٢١٦٤٠٠

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روش هاى تحلیل جمعیت٥١٢١٦٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١...نظریه ها، تجربیات و سیاستهاى فضایی در٦١٢١٦٧٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١محیط طبیعی شهر٧١٢١٦٧٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١...مقررات توسعه شهرى در ایران و كشورهاى ٨١٢١٦٧٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢...روشها و مدلهاى آینده پژوهی در جغرافیا و ٩١٢١٦٨٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢...توان هاى محیطی در برنامه ریزى توسعه پ١٠١٢١٦٨٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢...اكولوژى و برنامه ریزى محیط زیست شهرى ١١١٢١٦٨٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣دیدگاه هاى برنامه ریزى محیط زیست شهرى١٢١٢١٦٨٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣..ارزیابی پیامدهاى زیست محیطی توسعه شه١٣١٢١٦٨٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣حقوق و قوانین محیط زیست شهرى١٤١٢١٦٨٢٧

تشریحی٣كارگاه برنامه ریزى محیط زیست شهرى١٥١٢١٦٨٢٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٦١٢١٦٨٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤برنامه ریزى منطقه اى( آموزش محور)١٧١٢١٦٨٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤...ارزیابی سیاست هاى مسكن و بازآفرینی شه١٨١٢١٦٨٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣برنامه ریزى كاربرى اراضی شهر١٩١٢١٦٩٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مكتبهاى جغرافیایی٢٠١٢١٦٩٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢...كاربرد آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی د٢١١٢١٦٩٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۳۵ - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-برنامه ريزي مسكن

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۰۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٣١٢١٦٣٨٥

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روش هاى تحلیل جمعیت٥١٢١٦٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مكتبها ونظریه ها در جغرافیا٦١٢١٦٥٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١طبیعت وشهردر تعالیم و فرهنگ اسلامی٧١٢١٦٥٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١سیاستهاى فضایی دربرنامه ریزى شهرى٨١٢١٦٥٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢كاربردجغرافیاى طبیعی دربرنامه ریزى شهرى٩١٢١٦٥٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١...مدلها وفنون تصمیم گیرى دربرنامه ریزى ش١٠١٢١٦٥٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢..روشهاى تحقیق درجغرافیا وبرنامه ریزى شه١١١٢١٦٥٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣برنامه ریزى كاربرى اراضی شهرى١٢١٢١٦٥٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤برنامه ریزى منطقه اى(آموزش محور )١٣١٢١٦٥٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤...برنامه ریزى بافتهاى فرسوده ومساله دارشه١٤١٢١٦٥٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢دیدگاهها وروشهاى برنامه ریزى مسكن شهرى١٥١٢١٦٥٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢...سكونتگاههاى غیررسمی دركشورهاى درحال١٦١٢١٦٥٦٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣اقتصاد زمین ومسكن شهرى١٧١٢١٦٥٦٨

تشریحی٣كارگاه برنامه ریزى مسكن١٨١٢١٦٥٦٩

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢١٦٥٨٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣سیاستهاى توسعه مسكن شهرى درایران٢٠١٢١٦٦٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢...كاربرد آماروسیستم اطلاعات جغرافیایی در٢١١٢١٦٦٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۳۶ - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-بهسازي ونوسازي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۰۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٣١٢١٦٣٨٥

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روش هاى تحلیل جمعیت٥١٢١٦٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مكتبها ونظریه ها در جغرافیا٦١٢١٦٥٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١طبیعت وشهردر تعالیم و فرهنگ اسلامی٧١٢١٦٥٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١سیاستهاى فضایی دربرنامه ریزى شهرى٨١٢١٦٥٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢كاربردجغرافیاى طبیعی دربرنامه ریزى شهرى٩١٢١٦٥٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١...مدلها وفنون تصمیم گیرى دربرنامه ریزى ش١٠١٢١٦٥٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢..روشهاى تحقیق درجغرافیا وبرنامه ریزى شه١١١٢١٦٥٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣برنامه ریزى كاربرى اراضی شهرى١٢١٢١٦٥٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤برنامه ریزى منطقه اى(آموزش محور )١٣١٢١٦٥٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢...نظریه ها ورویكردهاو تجارب بهسازى ونوسا١٤١٢١٦٥٦٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢...برنامه ریزى وتوانمندسازى اجتماعات محل١٥١٢١٦٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣...ارزیابی پیامدهاى طرح هاى بهسازى ونوساز١٦١٢١٦٥٦٢

تشریحی٣كارگاه بهسازى ونوسازى شهرى١٧١٢١٦٥٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤...سیاستهاى توسعه مسكن شهرى درایران(آمو١٨١٢١٦٥٦٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى )١٩١٢١٦٥٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣...برنامه ریزى بافتهاى فرسوده ومساله دارشه٢٠١٢١٦٥٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢...كاربرد آماروسیستم اطلاعات جغرافیایی در٢١١٢١٦٦٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

رشته :۳۷ - آب وهوا شناسي(اقليم شناسي)گرايش آب وهوا شناسي

شهري
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۲

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۰۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مبانی آب و هواشناسی ٣١٢١٦٤٠١٢

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آب و هواى ایران٥١٢١٦٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١پایگاه داده هاى اقلیمی و نقشه هاى هوا٦١٢١٦٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١نقشه ها و نمودارهاى اقلیمی٧١٢١٦٤٨٣

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٨١٢١٦٥٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مبانی آب و هواشناسی سینوپتیك٩١٢١٦٥٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١هیدرولوژى پیشرفته١٠١٢١٦٥١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مدیریت و برنامه ریزى محیطی١١١٢١٦٥١١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١روش هاى پیشرفته آمارى در آب و هواشناسی١٢١٢١٦٥١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢...كارگاه برنامه نویسی ونرم افزارهاى آب و ه١٣١٢١٦٥١٥

تشریحی٣...كاربرد سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغر١٤١٢١٦٥١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣آلودگی هوا وجزیره حرارتی١٥١٢١٦٥٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣طراحی اقلیمی شهر١٦١٢١٦٥٢٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣مخاطرات آب و هوایی شهر١٧١٢١٦٥٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢میكرو كلیماى شهر١٨١٢١٦٥٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢هیدرولوژى وآب وهوا شناسی شهرى١٩١٢١٦٥٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤تغییر اقلیم وكشاورزى(آموزش محور)٢٠١٢١٦٥٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤زبان تخصصی( آموزش محور)٢١١٢١٦٥٣٣

تشریحی٢مدل هاى آب وهوا شناسی٢٢١٢١٦٦٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١روش تحقیق درآب وهوا شناسی٢٣١٢١٦٦٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

رشته :۳۸ - آب وهوا شناسي(اقليم شناسي)گرايش تغييرات آب

وهوايي(اقليمي)
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۲

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۰۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مبانی آب و هواشناسی ٣١٢١٦٤٠١٢

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آب و هواى ایران٥١٢١٦٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١پایگاه داده هاى اقلیمی و نقشه هاى هوا٦١٢١٦٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١نقشه ها و نمودارهاى اقلیمی٧١٢١٦٤٨٣

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٨١٢١٦٥٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مبانی آب و هواشناسی سینوپتیك٩١٢١٦٥٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١هیدرولوژى پیشرفته١٠١٢١٦٥١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مدیریت و برنامه ریزى محیطی١١١٢١٦٥١١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١روش هاى پیشرفته آمارى در آب و هواشناسی١٢١٢١٦٥١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢...كارگاه برنامه نویسی ونرم افزارهاى آب و ه١٣١٢١٦٥١٥

تشریحی٣...كاربرد سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغر١٤١٢١٦٥١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢شیمی جو و تغییرات آن١٥١٢١٦٥٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢روش هاى آب وهواشناسی دیرینه١٦١٢١٦٥٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣گرمایش جهانی و پیامدهاى آن١٧١٢١٦٥٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣آب وهواى كواترنر١٨١٢١٦٥٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤تغییر اقلیم وكشاورزى(آموزش محور)١٩١٢١٦٥٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤زبان تخصصی( آموزش محور)٢٠١٢١٦٥٣٣

تشریحی٢مدل هاى آب وهوا شناسی٢١١٢١٦٦٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١روش تحقیق درآب وهوا شناسی٢٢١٢١٦٦٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢...سرى هاى زمانی وروشهاى آمارى آشكارسازى٢٣١٢١٦٦٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

رشته :۳۹ - آب وهوا شناسي(اقليم شناسي)گرايش آب وهوا شناسي

كاربردي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۲

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۰۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مبانی آب و هواشناسی ٣١٢١٦٤٠١٢

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آب و هواى ایران٥١٢١٦٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١پایگاه داده هاى اقلیمی و نقشه هاى هوا٦١٢١٦٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١نقشه ها و نمودارهاى اقلیمی٧١٢١٦٤٨٣

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٨١٢١٦٥٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مبانی آب و هواشناسی سینوپتیك٩١٢١٦٥٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١هیدرولوژى پیشرفته١٠١٢١٦٥١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مدیریت و برنامه ریزى محیطی١١١٢١٦٥١١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١روش هاى پیشرفته آمارى در آب و هواشناسی١٢١٢١٦٥١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢...كارگاه برنامه نویسی ونرم افزارهاى آب و ه١٣١٢١٦٥١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢آب و هواشناسی شهرى١٤١٢١٦٥١٦

تشریحی٣...كاربرد سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغر١٥١٢١٦٥١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣آب و هوا شناسی كشاورزى١٦١٢١٦٥١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣آب و هواشناسی توریسم١٧١٢١٦٥١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣آب و هواشناسی پزشكی١٨١٢١٦٥٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٢آب وهواشناسی معمارى ومدیریت انرژى١٩١٢١٦٥٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤تغییر اقلیم وكشاورزى(آموزش محور)٢٠١٢١٦٥٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤زبان تخصصی( آموزش محور)٢١١٢١٦٥٣٣

تشریحی٢مدل هاى آب وهوا شناسی٢٢١٢١٦٦٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١روش تحقیق درآب وهوا شناسی٢٣١٢١٦٦٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۴۳ - جغرافيا وبرنامه ريزي شهري

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۰۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢روش تحقیق درمطالعات شهرى -منطقه اى٢١١١٧١٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٣١٢١٦٠٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١مبانی جغرافیاى شهرى٤١٢١٦٠٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١...اصول ومبانی برنامه ریزى منطقه اى (گرای٥١٢١٦٣٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مكتب هاى جغرافیایی (گرایش شهرى )٦١٢١٦٣٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١جغرافیاى شهرى پیشرفته (گرایش شهرى )٧١٢١٦٣٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١متون تخصصی٨١٢١٦٣٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١جغرافیاى طبیعی شهر(ژ�ومورفولوژى )٩١٢١٦٣٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢شهرنشینی وبرنامه ریزى شهرى درایران١٠١٢١٦٣١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢جغرافیاى طبیعی شهر(اقلیم -هیدرولوژى)١١١٢١٦٣١١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢...اصول وروشهاى برنامه ریزى مجتمع هاى زی١٢١٢١٦٣١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢برنامه ریزى شهرهاى جدید١٣١٢١٦٣١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣تحلیلهاى جمعیتی دربرنامه ریزى شهرى١٤١٢١٦٣١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣...تكنیك هاى پیش بینی دربرنامه ریزى شهر١٥١٢١٦٣١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣برنامه ریزى كاربرى اراضی شهرى١٦١٢١٦٣١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣...سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) دربرنامه ١٧١٢١٦٣١٧

تشریحی٣كارگاه برنامه ریزى شهرى ومنطقه اى١٨١٢١٦٣١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی١٩١٢١٦٣٨٠١

٢٠١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

تشریحی٤...كارگاه تحلیل فضایی تخصصی برنامه ریزى٢١١٢١٦٤٩٤

تشریحی٤...كارگاه تخصصی برنامه ریزى شهرى( آموزش٢٢١٢١٦٤٩٥

تشریحی٤پروژه مطالعات شهرى( آموزش محور )٢٣١٢١٦٤٩٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٤١٢١٦٥٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤اقتصاد شهرى پیشرفته(آموزش محور)٢٥١٢١٦٥٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤مطالعات شهرى(آموزش محور)٢٦١٢١٦٥٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٧١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روشهاى تحلیل جمعیت٢٨١٢٢٢٠٦١

٢٩١٥١١٠١٧IT٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١فناورى اطلاعات
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۵۵ - جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي)

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۰۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٢١٢١٦٠٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مكتب هاى جغرافیایی٣١٢١٦٣٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١انسان ومحیط٤١٢١٦٣٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١متون تخصصی٥١٢١٦٣٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١اكوسیستمهاى محیطی٦١٢١٦٣٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١...روشهاى اقلیم شناسی وتهیه وتفسیرنقشه ه٧١٢١٦٣٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢روش تحقیق درجغرافیاى طبیعی٨١٢١٦٣٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢...كاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی GISدرمط٩١٢١٦٣٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢هیدروژ�ولوژى آبهاى سطحی١٠١٢١٦٣٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢میكروكلیماتولوژى پیشرفته١١١٢١٦٣٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢برنامه ریزى محیطی١٢١٢١٦٣٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣نواحی اقلیمی ایران وتوانهاى محیطی آنها١٣١٢١٦٣٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣اقلیم وبحرانهاى محیطی١٤١٢١٦٣٥٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣كاربرداقلیم دربرنامه ریزى محیطی١٥١٢١٦٣٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣واحدهاى ژ�ومورفولوژى ایران١٦١٢١٦٣٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١كاربردكامپیوتردراقلیم شناسی١٧١٢١٦٣٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١كاربرد آمارواحتمالات دراقلیم شناسی١٨١٢١٦٣٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی١٩١٢١٦٣٨٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مبانی ژ�ومورفولوژى٢٠١٢١٦٣٩٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١اقلیم شناسی دینامیك٢١١٢١٦٤٨٨

تشریحی٤...كارگاه تحلیل فضایی تخصصی اقلیم( آموزش٢٢١٢١٦٤٩٧

تشریحی٤...كارگاه تخصی برنامه ریزى اقلیمی( آموزش ٢٣١٢١٦٤٩٨

تشریحی٤پروژه مطالعات محیطی( آموزش محور )٢٤١٢١٦٤٩٩

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٥١٢١٦٥٠١

تشریحی٤آب و هوا شناسی توریسم (آموزش محور)٢٦١٢١٦٥٠٦

تشریحی٤...تحلیل سریهاى زمانی آب و هواشناسی (آمو٢٧١٢١٦٥٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٨١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

رشته :۵۶ - ژئومورفولوژي گرايش هيدرو ژئومورفولوژي در برنامه

ريزي محيطي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۴

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۱۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٢١٢١٦٣٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مبانی ژ�ومورفولوژى٣١٢١٦٣٩٥

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١ژ�ومورفولولوژى پیشرفته ایران٥١٢١٦٤٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١كاربرد ژ�ومورفولوژى در برنامه ریزى محیطی٦١٢١٦٤٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١اندیشه هاى نظرى درجغرافیا وژ�ومورفولوزى٧١٢١٦٦١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١ژ�ومورفولوژى جریانی( آموزش محور)٨١٢١٦٦١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١اثرات زیست محیطی توسعه منابع آب٩١٢١٦٦١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١محیطهاى كواترنرى وارزیابی زیست محیطی١٠١٢١٦٦١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢آمارومدلسازى درژ�ومورفولوژى١١١٢١٦٦٤٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢روشها وتكنیك ها درژ�ومورفولوژى١٢١٢١٦٦٤٩

تشریحی٢...كاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی درژ�ومور١٣١٢١٦٦٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢مخاطرات زمینی ومدیریت محیط١٤١٢١٦٦٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣تهیه وتفسیر نقشه هاى ژ�ومورفولوژى١٥١٢١٦٦٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣ژ�ومورفولوژى كارست١٦١٢١٦٦٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣...تحلیل هاى رقومی وتصویرى وپردازش تصاو١٧١٢١٦٦٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣خاك ومنابع ارضی١٨١٢١٦٦٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣...واحد هاى ژ�ومورفولوژى ایران باتاكیدبرتوا١٩١٢١٦٦٥٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٠١٢١٦٦٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤آب وهواى كواترنر(آموزش محور)٢١١٢١٦٦٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤زبان تخصصی (آموزش محور)٢٢١٢١٦٦٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۶۹ - ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۱۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٢١٢١٦٣٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مبانی ژ�ومورفولوژى٣١٢١٦٣٩٥

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١ژ�ومورفولولوژى پیشرفته ایران٥١٢١٦٤٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١كاربرد ژ�ومورفولوژى در برنامه ریزى محیطی٦١٢١٦٤٦٨

تشریحی--سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٧١٢١٦٦٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...اندیشه هاى نظرى در جغرافیا و ژ�ومورفولو٨١٢١٦٨٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١...سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژ�ومورفول٩١٢١٦٨٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١ژ�ومورفولوژى و سنگ شناسی١٠١٢١٦٨٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١تكنیك ها و مدل ها در ژ�ومورفولوژى١١١٢١٦٨٨٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢...تكنیك ها ى میدانی و آزمایشگاهی در ژ�وم١٢١٢١٦٨٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢ژ�ومورفولوژى و رسوبات سطحی١٣١٢١٦٨٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢ژ�ومورفولوژى محوطه هاى فرهنگی١٤١٢١٦٨٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢مدیریت مخاطرات ژ�ومورفولوژیكی١٥١٢١٦٨٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣ژ�ومورفولوژى و آمایش منابع آب١٦١٢١٦٨٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣..ژ�ومورفولوژى و آمایش فضاهاى شهرى و روس١٧١٢١٦٨٩٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣ژ�ومورفولوژى و مدیریت فرسایش خاك١٨١٢١٦٨٩٥

تشریحی٣ژ�و دایورسیتی١٩١٢١٦٨٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٤زبان تخصصی آموزش محور)٢٠١٢١٦٩٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤ژ�ومورفولوژى جریانی(آموزش محور)٢١١٢١٦٩٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۷۰ - آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۱۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مبانی آب و هواشناسی ٣١٢١٦٤٠١٢

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آب و هواى ایران٥١٢١٦٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١پایگاه داده هاى اقلیمی و نقشه هاى هوا٦١٢١٦٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١نقشه ها و نمودارهاى اقلیمی٧١٢١٦٤٨٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١...نظریه ها و روشهاى پیشرفته تحقیق درآب ٨١٢١٦٨٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١روش هاى پیشرفته آمارى در آب و هواشناسی٩١٢١٦٨٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١روش هاى آب و هواشناسی سینوپتیك١٠١٢١٦٨٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١هیدرواقلیم حوضه هاى آبریز ایران١١١٢١٦٩٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢...تحلیل فضایی داده هاى آب و هواشناسی با١٢١٢١٦٩٠١

تشریحی٢روش هاى آب و هواشناسی ماهواره اى١٣١٢١٦٩٠٢

تشریحی٢تحلیل سینوپتیك مخاطرات آب و هوایی١٤١٢١٦٩٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢آب و هواشناسی دینامیك١٥١٢١٦٩٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣تحلیل الگوهاى فشار و جریان هوا١٦١٢١٦٩٠٥

تشریحی٣پیوند از دور و بازخوردهاى جو و اقیانوس١٧١٢١٦٩٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣تحلیل همدیدى آب و هواى ایران١٨١٢١٦٩٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣مدلسازى متوسط مقیاس آب و هوا١٩١٢١٦٩٠٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)٢٠١٢١٦٩٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٤آب و هواشناسی سلامت(آموزش محور)٢١١٢١٦٩١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤آب و هواشناسی كاربردى( آموزش محور)٢٢١٢١٦٩١١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی نظرى مخاطرات محیطی٢٣١٢١٦٩٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۷۱ - آب وهواشناسي گرايش تغيير اقليم

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۱۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مبانی آب و هواشناسی ٣١٢١٦٤٠١٢

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آب و هواى ایران٥١٢١٦٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١پایگاه داده هاى اقلیمی و نقشه هاى هوا٦١٢١٦٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١نقشه ها و نمودارهاى اقلیمی٧١٢١٦٤٨٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١...نظریه ها و روشهاى پیشرفته تحقیق درآب ٨١٢١٦٨٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١روش هاى پیشرفته آمارى در آب و هواشناسی٩١٢١٦٨٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١روش هاى آب و هواشناسی سینوپتیك١٠١٢١٦٨٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١هیدرواقلیم حوضه هاى آبریز ایران١١١٢١٦٩٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢...تحلیل فضایی داده هاى آب و هواشناسی با١٢١٢١٦٩٠١

تشریحی٢روش هاى آب و هواشناسی ماهواره اى١٣١٢١٦٩٠٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)١٤١٢١٦٩٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٤آب و هواشناسی سلامت(آموزش محور)١٥١٢١٦٩١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤...تحلیل همدیدى آب و هواى ایران(آموزش مح١٦١٢١٦٩١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢روشهاى آب و هواشناسی دیرینه١٧١٢١٦٩١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢مبانی نظرى و علمی تغییر آب و هوا١٨١٢١٦٩٢٠

تشریحی٣مدل ها و سناریوهاى تغییرآب و هوا١٩١٢١٦٩٢١

تشریحی٣پیامدهاى تغییر آب و هوا در ایران٢٠١٢١٦٩٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣...راهكارهاى تعدیل و سازگارى با تغییر آب و٢١١٢١٦٩٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣آب و هواشناسی كاربردى٢٢١٢١٦٩٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی نظرى مخاطرات محیطی٢٣١٢١٦٩٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۷۲ - آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۱۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی آب و هوا شناسی٢١٢١٦٣٨٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مبانی آب و هواشناسی ٣١٢١٦٤٠١٢

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آب و هواى ایران٥١٢١٦٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١پایگاه داده هاى اقلیمی و نقشه هاى هوا٦١٢١٦٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١نقشه ها و نمودارهاى اقلیمی٧١٢١٦٤٨٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١...نظریه ها و روشهاى پیشرفته تحقیق درآب ٨١٢١٦٨٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١روش هاى پیشرفته آمارى در آب و هواشناسی٩١٢١٦٨٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١روش هاى آب و هواشناسی سینوپتیك١٠١٢١٦٨٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١هیدرواقلیم حوضه هاى آبریز ایران١١١٢١٦٩٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢...تحلیل فضایی داده هاى آب و هواشناسی با١٢١٢١٦٩٠١

تشریحی٢روش هاى آب و هواشناسی ماهواره اى١٣١٢١٦٩٠٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)١٤١٢١٦٩٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤آب و هواشناسی كاربردى( آموزش محور)١٥١٢١٦٩١١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢آب و هواشناسی كشاورزى١٦١٢١٦٩١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢آب و هواشناسی و مدیریت انرژى١٧١٢١٦٩١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣آب و هواى لایه مرزى١٨١٢١٦٩١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣آب و هواشناسی سلامت١٩١٢١٦٩١٥

تشریحی٣آب و هواشناسی شهرى و حمل و نقل٢٠١٢١٦٩١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣آب و هوا و طراحی محیط٢١١٢١٦٩١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤...تحلیل همدیدى آب و هواى ایران(آموزش مح٢٢١٢١٦٩١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی نظرى مخاطرات محیطی٢٣١٢١٦٩٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۷۳ - جغرافياي سياسي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۱۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٢١٢١٦٣٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١سیاست وفضا٣١٢١٦٣٩٩

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مبانی جغرافیاى سیاسی٥١٢١٦٤٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤...حقوق وقوانین شهرى ومنطقه اى درایران(آم٦١٢١٦٥٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١روشهاوفنون تصمیم گیرى٧١٢١٦٦٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١اصول ،مفاهیم ونظریه هاى ژ�وپلیتیك٨١٢١٦٦٣٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مفاهیم ونظریه هاى جغرافیایی سیاسی٩١٢١٦٦٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١دولت وحكومت محلی١٠١٢١٦٦٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢روش تحقیق درجغرافیاى سیاسی١١١٢١٦٦٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢جغرافیاى سیاسی فضاى مجازى١٢١٢١٦٦٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢كاربرد GIS درجغرافیاى سیاسی١٣١٢١٦٦٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢جغرافیاى انتخابات١٤١٢١٦٦٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢جغرافیاوراهبرد ملی١٥١٢١٦٦٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣سازماندهی سیاسی فضاى شهرى١٦١٢١٦٦٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣جهان شهرها ودیپلماسی شهرى١٧١٢١٦٦٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣ژ�و پلیتیك شهرى١٨١٢١٦٦٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣جغرافیاى سیاسی ایران١٩١٢١٦٦٤٥

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٠١٢١٦٦٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤...دیدگاههاى برنامه ریزى محیط زیست شهرى٢١١٢١٦٦٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۷۴ - مخاطرات محيطي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۱۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مبانی سنجش از دور٢١٢١٦٣٩١

٣١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مخاطرات طبیعی٤١٢١٦٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١نقشه ها و نمودارهاى اقلیمی٥١٢١٦٤٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١آشنایی با نرم افزارهاى اقلیمی٦١٢١٦٤٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مكتب هاى جغرافیایی٧١٢١٦٦٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١مبانی نظرى مخاطرات محیطی٨١٢١٦٦٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١تكنیك ها و تحلیل هاى آمارى فضایی٩١٢١٦٦٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاط١٠١٢١٦٦٦٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مخاطرات آب و هوایی١١١٢١٦٦٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢روشهاى تحقیق در مخاطرات محیطی١٢١٢١٦٦٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢كاربرد سنجش از دور در مخاطرات محیطی١٣١٢١٦٦٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢مخاطرات ژ�ومورفولوژیك١٤١٢١٦٦٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣مخاطرات منطقه اى ایران١٥١٢١٦٦٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢ارزیابی مخاطرات طبیعی١٦١٢١٦٦٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣...برنامه ریزى و مدیریت راهبردى مخاطرات ط١٧١٢١٦٦٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٣پیش بینی و هشدار مخاطرات طبیعی١٨١٢١٦٦٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣مدیریت پروژه براى كاهش مخاطرات طبیعی١٩١٢١٦٦٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤زبان تخصصی (آموزش محور)٢٠١٢١٦٦٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٤...مخاطرات زمینی ومدیریت محیط(آموزش مح٢١١٢١٦٦٨٠

تشریحی٤سمینار( تحقیق وتتبع نظرى)٢٢١٢١٦٦٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۶ - جغرافيا

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۷۵ - ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۲۱۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نقشه خوانی٢١٢١٦٣٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١مبانی ژ�ومورفولوژى٣١٢١٦٣٩٥

٤١٢١٦٤٠٢GIS١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی سیستم هاى اطلاعات جغرافیایی

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١ژ�ومورفولولوژى پیشرفته ایران٥١٢١٦٤٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١كاربرد ژ�ومورفولوژى در برنامه ریزى محیطی٦١٢١٦٤٦٨

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٧١٢١٦٦٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...اندیشه هاى نظرى در جغرافیا و ژ�ومورفولو٨١٢١٦٨٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١...سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژ�ومورفول٩١٢١٦٨٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١ژ�ومورفولوژى و سنگ شناسی١٠١٢١٦٨٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١تكنیك ها و مدل ها در ژ�ومورفولوژى١١١٢١٦٨٨٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢...تكنیك ها ى میدانی و آزمایشگاهی در ژ�وم١٢١٢١٦٨٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢ژ�ومورفولوژى و رسوبات سطحی١٣١٢١٦٨٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٤زبان تخصصی آموزش محور)١٤١٢١٦٩٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢ژ�ومورفولوژى كمی رودخانه اى١٥١٢١٦٩٣٤

تشریحی٢مورفوتكتونیك پیشرفته١٦١٢١٦٩٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣واحدهاى ژ�ومورفولوژى ایران١٧١٢١٦٩٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣اكوژ�ومورفولوژى١٨١٢١٦٩٣٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣هیدروژ�و مورفولوژى كارست١٩١٢١٦٩٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣مخاطرات ژ�ومورفولوژى٢٠١٢١٦٩٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤هیدروژ�ومورفولوژى (آموزش محور)٢١١٢١٦٩٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com




