
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۲۴ - كتابداري

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۲ - علم سنجي

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 : ۳۴۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١سازماندهی مواد٣١٢٢٤١١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مرجع شناسی٤١٢٢٤١١٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مبانی علم سنجی٥١٢٢٤١٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١كاربرد آمار استنباطی در علم سنجی٦١٢٢٤١٤٣

تشریحی١...پایگاه هاى اطلاعاتی علم سنجی درایران و ٧١٢٢٤١٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١روش تحقیق٨١٢٢٤١٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١جامعه شناسی ارتباطات علمی٩١٢٢٤١٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢نظام هاى سنجش علم ، فناورى و نوآورى١٠١٢٢٤١٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢تاریخ فلسفه علم١١١٢٢٤١٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢ترسیم نقشه علم١٢١٢٢٤١٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢سیاست گذارى علم١٣١٢٢٤١٥٠

تشریحی٢برنامه نویسی كاربردى در علم سنجی١٤١٢٢٤١٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣معمارى پایگاه هاى علم سنجی١٥١٢٢٤٢٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣وب سنجی١٦١٢٢٤٢٤٥

تشریحی٣سمینار تحقیق١٧١٢٢٤٢٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣نمایه سازى و نمایه هاى موضوعی١٨١٢٢٤٢٤٧

تشریحی٣كارورزى١٩١٢٢٤٢٤٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٠١٢٢٤٢٤٩

تشریحی٤...مدل هاى ریاضی در علم سنجی (آموزش مح٢١١٢٢٤٢٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١آشنایی با علم سنجی٢٢١٧١٢١٩١
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۲۴ - كتابداري

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۴ - علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت اطالعات

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 : ۳۴۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مرجع شناسی٣١٢٢٤٠٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١سازماندهی مواد٤١٢٢٤٠٧٠

تشریحی٣سمینار تحقیق٥١٢٢٤١٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣ذخیره وبازیابی اطلاعات٦١٢٢٤١٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی٧١٢٢٤١٨٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی٨١٢٢٤١٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١اقتصاد اطلاعات٩١٢٢٤١٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١بازاریابی اطلاعات١٠١٢٢٤١٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢روش تحقیق١١١٢٢٤٢٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی١٢١٢٢٤٢٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢روشهاى بازنمایی اطلاعات١٣١٢٢٤٢٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢مدیریت دانش سازمانی١٤١٢٢٤٢٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣نظامهاى اطلاعات مدیریت١٥١٢٢٤٢٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعاتی١٦١٢٢٤٢٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٤معمارى پایگاههاى اطلاعاتی١٧١٢٢٤٢٦١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٨١٢٢٤٢٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٤داده كاوى(آموزش محور)١٩١٢٢٤٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤مدیریت منابع اطلاعاتی (آموزش محور)٢٠١٢٢٤٢٦٤
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸گروه آموزشي :۲۴ - كتابداري

رشته :۱۶ - علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت كتابخانه هاي

دانشگاهي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۹

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 : ۳۴۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مرجع شناسی٣١٢٢٤٠٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١سازماندهی مواد٤١٢٢٤٠٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی كتابدارى وعلم اطلاعات٥١٢٢٤١١٢

تشریحی٣سمینار تحقیق٦١٢٢٤١٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی٧١٢٢٤١٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١مدیریت دانش سازمانی٨١٢٢٤٢٥٤

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٩١٢٢٤٢٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی١ذخیره و بازیابی اطلاعات١٠١٢٢٤٢٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢روش تحقیق١١١٢٢٤٢٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢آمار در كتابدارى و علم اطلاعات١٢١٢٢٤٢٧٦

تشریحی٢مدیریت منابع اطلاعاتی١٣١٢٢٤٢٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢مدیریت اسناد و آرشیو١٤١٢٢٤٢٧٨

تشریحی٣برنامه ریزى در كتابخانه هاى دانشگاهی١٥١٢٢٤٢٧٩

تشریحی٣خدمات اطلاعاتی پیشرفته١٦١٢٢٤٢٨٠

تستی٣ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعاتی١٧١٢٢٤٢٨١

تستی٣مدیریت منابع انسانی١٨١٢٢٤٢٨٢

تستی٤مبانی رفتار سازمانی (آموزش محور)١٩١٢٢٤٢٨٣

تشریحی٤مبانی ارزشی اطلاعات و دانش (آموزش محور)٢٠١٢٢٤٢٨٤
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۲۴ - كتابداري

رشته :۱۹ - علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت كتابخانه هاي

ديجيتال
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۵

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 : ۳۵۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی٣١٢٢٤١٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١اشتراك منابع در محیط دیجیتال٤١٢٢٤١٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢حفاظت منابع دیجیتال٥١٢٢٤١٣٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١رابط كاربرى كتابخانه هاى دیجیتال٦١٢٢٤١٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مجموعه سازى در كتابخانه هاى دیجیتال٧١٢٢٤١٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی٨١٢٢٤١٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢سازماندهی منابع دیجیتال٩١٢٢٤١٣٤

تشریحی٢سمینار ١٠١٢٢٤١٣٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١تحلیل و طراحی سیستم هاى اطلاعاتی١١١٢٢٤١٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣وب معنایی١٢١٢٢٤١٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی١٣١٢٢٤١٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١سازماندهی مواد١٤١٢٢٤١٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مجموعه سازى١٥١٢٢٤١٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مرجع شناسی عمومی١٦١٢٢٤١٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣معمارى كتابخانه هاى دیجیتال١٧١٢٢٤٢٣٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣نظام مدیریت محتوا١٨١٢٢٤٢٣٨

تشریحی٣سمینار ١٩١٢٢٤٢٣٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣مسا�ل حقوقی محیط دیجیتالی٢٠١٢٢٤٢٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤...خدمات كتابخانه هاى دیجیتال (آموزش مح٢١١٢٢٤٢٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤...رفتار اطلاعاتی در محیط دیجیتال (آموزش ٢٢١٢٢٤٢٤٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٣١٢٢٤٢٤٣

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۲۴ - كتابداري

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۲۳ - علوم كتابداري و اطالع رساني ( مديريت فناوري اطالعات)

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 : ۳۵۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی علم اطلاع رسانی (كتابدارى)٣١٢٢٤٠٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١روش تحقیق٤١٢٢٤٠٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١ذخیره و بازیابی اطلاعات٥١٢٢٤٠٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مرجع شناسی٦١٢٢٤٠٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مدیریت مجموعه (منابع چاپی والكترونیكی )٧١٢٢٤٠٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢فهرست نویسی ورده بندى پیشرفته٨١٢٢٤٠٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢چكیده نویسی ونمایه سازى٩١٢٢٤٠٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢جستجودرمنابع اطلاعاتی١٠١٢٢٤٠٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١اینترنت وشبكه هاى اطلاعاتی١١١٢٢٤٠٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢آماردركتابدارى واطلاع رسانی١٢١٢٢٤٠٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢اصول وروش هاى مطالعه مستقل١٣١٢٢٤٠٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣كتابخانه هاى دیجیتالی١٤١٢٢٤٠٦٥

تشریحی٣سمینارتحقیق١٥١٢٢٤٠٦٦

تشریحی٣كارورزى١٦١٢٢٤٠٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣...طراحی و مدیریت نظامها و پایگاههاى اطلا١٧١٢٢٤٠٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١سازماندهی مواد١٨١٢٢٤٠٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٤مدیریت اطلاعات و دانش( آموزش محور )١٩١٢٢٤٠٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤داده پردازى( آموزش محور )٢٠١٢٢٤٠٧٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)آموزش محور٢١١٢٢٤٠٩٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤نظریه و روشهاى خدمات مرجع (آموزش محور)٢٢١٢٢٤٠٩١

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۲۴ - كتابداري

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۲۵ - علم اطالعات و دانش شناسي

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 : ۳۵۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١روش تحقیق٣١٢٢٤٠٤٩

تشریحی٣سمینارتحقیق٤١٢٢٤٠٦٦

تشریحی٤كارورزى٥١٢٢٤٠٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١سازماندهی مواد٦١٢٢٤٠٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مدیریت آرشیو٧١٢٢٤٠٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تكنولوژى اطلاعات و سیستم هاى اطلاعاتی٨١٢٢٤٠٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢داده پردازى٩١٢٢٤٠٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مطالعه مستقل١٠١٢٢٤٠٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣نمایه سازى وچكیده نویسی١١١٢٢٤٠٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣...سازمان واداره مراكز مدارك وكتابخانه هاى١٢١٢٢٤٠٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣مراكز اطلاع رسانی ملی وبین المللی١٣١٢٢٤٠٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١مجموعه سازى١٤١٢٢٤٠٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مبانی كتابدارى١٥١٢٢٤٠٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١ذخیره و بازیابی اطلاعات١٦١٢٢٤٠٨٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢مرجع شناسی اختصاصی١٧١٢٢٤٠٨٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢آمار١٨١٢٢٤٠٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مرجع شناسی عمومی (فارسی وغیر فارسی)١٩١٢٢٤٠٨٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)آموزش محور٢٠١٢٢٤٠٩٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤نظریه و روشهاى خدمات مرجع (آموزش محور)٢١١٢٢٤٠٩١

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۲۴ - كتابداري

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۲۶ - علم اطالعات ودانش شناسي-مطالعات كتابخانه هاي عمومي

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 : ۳۵۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١روش تحقیق٣١٢٢٤٠٤٩

تشریحی٤كارورزى٤١٢٢٤٠٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی كتابدارى وعلم اطلاعات٥١٢٢٤١١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢كتابخانه ها وجامعه اطلاعاتی٦١٢٢٤١١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢آمار در كتابدارى وعلم اطلاعات٧١٢٢٤١١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١كتابخانه هاى عمومی و جامعه٨١٢٢٤١١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١طراحی و برنامه ریزى خدمات فرانهادى٩١٢٢٤١١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١..منابع و خدمات اطلاعاتی علوم اسلامی و ان١٠١٢٢٤١١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١سازماندهی مواد١١١٢٢٤١١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مرجع شناسی١٢١٢٢٤١١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢مدیریت كتابخانه هاى عمومی١٣١٢٢٤١٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢..منابع اطلاعات عمومی – اجتماعی الكترونی١٤١٢٢٤١٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣مدیریت منابع چند رسانه اى١٥١٢٢٤١٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣اطلاعات و انتشارات دولتی١٦١٢٢٤١٢٣

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٧١٢٢٤١٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤تاریخ وادبیات شفاهی و محلی (آموزش محور)١٨١٢٢٤١٢٥

تشریحی٣سمینار تحقیق١٩١٢٢٤١٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣ذخیره وبازیابی اطلاعات٢٠١٢٢٤١٢٧

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۲۴ - كتابداري

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۲۶ - علم اطالعات ودانش شناسي-مطالعات كتابخانه هاي عمومي

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 : ۳۵۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١روش تحقیق٣١٢٢٤٠٤٩

تشریحی٤كارورزى٤١٢٢٤٠٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی كتابدارى وعلم اطلاعات٥١٢٢٤١١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢كتابخانه ها وجامعه اطلاعاتی٦١٢٢٤١١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢آمار در كتابدارى وعلم اطلاعات٧١٢٢٤١١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١كتابخانه هاى عمومی و جامعه٨١٢٢٤١١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١طراحی و برنامه ریزى خدمات فرانهادى٩١٢٢٤١١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١..منابع و خدمات اطلاعاتی علوم اسلامی و ان١٠١٢٢٤١١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١سازماندهی مواد١١١٢٢٤١١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مرجع شناسی١٢١٢٢٤١١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢مدیریت كتابخانه هاى عمومی١٣١٢٢٤١٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢..منابع اطلاعات عمومی – اجتماعی الكترونی١٤١٢٢٤١٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣مدیریت منابع چند رسانه اى١٥١٢٢٤١٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣اطلاعات و انتشارات دولتی١٦١٢٢٤١٢٣

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٧١٢٢٤١٢٤

تشریحی٣سمینار تحقیق١٨١٢٢٤١٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣تاریخ و ادبیات شفاهی و محلی١٩١٢٢٤٢٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤ذخیره و بازیابی اطلاعات (آموزش محور)٢٠١٢٢٤٢٧٣
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