
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۲۲ - علوم اجتماعي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۲ - ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاري

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 : ۳۲۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١زبان خارجی٢١٢١٢٢٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ارتباطات سازمانی٤١٢٢٢٢٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١ارتباطات وتوسعه٥١٢٢٢٢٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مدیریت ارتباطات جمعی٦١٢٢٢٢٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١كاربرد آماردرپژوهش هاى ارتباطی٧١٢٢٢٢٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مبانی پژوهش در ارتباطات اجتماعی٨١٢٢٢٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢...كاربرد نرم افزار كامپیوتر در پژوهش هاى ا٩١٢٢٢٢٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢تحلیل محتوى پیام هاى ارتباطی١٠١٢٢٢٢٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣مبانی حقوق بین المللی ارتباطات١١١٢٢٢٢٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی١٢١٢٢٢٢٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...بررسی پوشش خبرى وسا�ل ارتباط جمعی ب١٣١٢٢٢٢٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣جامعه شناسی سینما١٤١٢٢٢٢٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤...روزنامه نگارى درایران( فرایند وعوامل موث١٥١٢٢٢٢٦١

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى )١٦١٢٢٢٢٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١زبان تخصصی ١ متون ارتباطات اجتماعی١٧١٢٢٢٣٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١مبانی ارتباطات انسانی١٨١٢٢٢٣١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مبانی ارتباطات جمعی١٩١٢٢٢٣٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١حقوق و مس�ولیتهاى روزنامه نگارى٢٠١٢٢٢٣٣٨
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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 :۲۲ - علوم اجتماعي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۳ - علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي

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 : ۳۳۰ 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

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی ٣١٢٢٢٠٠٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١جامعه شناسی ایلات وعشایرایران٤١٢٢٢٠١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١روش تحقیق نظرى٥١٢٢٢٠٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١جامعه شناسی قشرهاونابرابریهاى اجتماعی٦١٢٢٢٠٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١بررسی مسا�ل اجتماعی ایران٧١٢٢٢٠٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١روش تحقیق١(روش هاى كمی)٨١٢٢٢٢٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١نظریه هاى فرهنگی٩١٢٢٢٢٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١جامعه شناسی فرهنگی١٠١٢٢٢٢٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مردم شناسی فرهنگی ایران١١١٢٢٢٢٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نظریه هاى جامعه شناسی پیشرفته١٢١٢٢٢٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢روش تحقیق ٢(كیفی)١٣١٢٢٢٢٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢تغییرات فرهنگی١٤١٢٢٢٢٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢ارتباطات بین فرهنگی١٥١٢٢٢٢٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣برنامه ریزى امور فرهنگی١٦١٢٢٢٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مسا�ل فرهنگی١٧١٢٢٢٢٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣روان شناسی اجتماعی١٨١٢٢٢٢٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣جامعه شناسی اوقات فراغت١٩١٢٢٢٢٦٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نطرى )٢٠١٢٢٢٢٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٤تاریخ تمدن وفرهنگ (اموزش محور)٢١١٢٢٢٢٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤اقتصاد وفرهنگ (آموزش محور)٢٢١٢٢٢٢٦٩
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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 :۲۲ - علوم اجتماعي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۴ - برنامه ريزي رفاه اجتماعي

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 : ۳۳۱ 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

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی ٣١٢٢٢٠٠٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١تامین ورفاه اجتماعی٤١٢٢٢٠١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١روش تحقیق نظرى٥١٢٢٢٠٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١جمعیت شناسی ایران٦١٢٢٢٠٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١بررسی مسا�ل اجتماعی ایران٧١٢٢٢٠٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١روش تحقیق درتوسعه و رفاه اجتماعی٨١٢٢٢٢٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١نظریه هاى مشاركت و سازمانهاى مشاركتی٩١٢٢٢٢٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١جامعه شناسی توسعه١٠١٢٢٢٢٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١نابرابرى و قشربندى اجتماعی١١١٢٢٢٢٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢سیاستها وسازمانهاى بخش عمومی١٢١٢٢٢٢٣٨

تشریحی٢سمینار سازمانها ومسا�ل رفاه اجتماعی ایران١٣١٢٢٢٢٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢نظریه هاوسیاستهاى رفاه اجتماعی١٤١٢٢٢٢٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢كاركرد سیستمهاى كمك رساانی سنتی وجدید١٥١٢٢٢٢٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢اقتصادرفاه١٦١٢٢٢٢٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣ساختار اجتماعی و رفاه١٧١٢٢٢٢٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣روشها وتكنیكهاى برنامه ریزى رفاه اجتماعی١٨١٢٢٢٢٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣شرایط فرهنگی رفاه اجتماعی١٩١٢٢٢٢٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣حقوق رفاه اچتماعی٢٠١٢٢٢٢٥٨

تشریحی٤سمینار( تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢٢٢٢٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤...برنامه ریزى منطقه اى و آمایش سرزمین(آم٢٢١٢٢٢٢٦٠
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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 :۲۲ - علوم اجتماعي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۲۳ - مطالعات فرهنگي

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 : ۳۳۲ 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

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی ٣١٢٢٢٠٠٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١جامعه شناسی ایلات وعشایرایران٤١٢٢٢٠١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١روش تحقیق نظرى٥١٢٢٢٠٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١جامعه شناسی قشرهاونابرابریهاى اجتماعی٦١٢٢٢٠٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١بررسی مسا�ل اجتماعی ایران٧١٢٢٢٠٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١روش تحقیق١(روش هاى كمی)٨١٢٢٢٢٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١نظریه هاى فرهنگی٩١٢٢٢٢٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١جامعه شناسی فرهنگی١٠١٢٢٢٢٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١مردم شناسی فرهنگی ایران١١١٢٢٢٢٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نظریه هاى جامعه شناسی پیشرفته١٢١٢٢٢٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢روش تحقیق ٢(كیفی)١٣١٢٢٢٢٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢تغییرات فرهنگی١٤١٢٢٢٢٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢ارتباطات بین فرهنگی١٥١٢٢٢٢٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣برنامه ریزى امور فرهنگی١٦١٢٢٢٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مسا�ل فرهنگی١٧١٢٢٢٢٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣روان شناسی اجتماعی١٨١٢٢٢٢٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣جامعه شناسی اوقات فراغت١٩١٢٢٢٢٦٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نطرى )٢٠١٢٢٢٢٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٤تاریخ تمدن وفرهنگ (اموزش محور)٢١١٢٢٢٢٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤اقتصاد وفرهنگ (آموزش محور)٢٢١٢٢٢٢٦٩

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۲۲ - علوم اجتماعي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۴۱ - روزنامه نگاري

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 : ۳۳۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١زبان خارجی٢١٢١٢٢٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١ارتباطات سازمانی٤١٢٢٢٢٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١ارتباطات وتوسعه٥١٢٢٢٢٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مدیریت ارتباطات جمعی٦١٢٢٢٢٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١كاربرد آماردرپژوهش هاى ارتباطی٧١٢٢٢٢٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢مبانی پژوهش در ارتباطات اجتماعی٨١٢٢٢٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢...كاربرد نرم افزار كامپیوتر در پژوهش هاى ا٩١٢٢٢٢٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢تحلیل محتوى پیام هاى ارتباطی١٠١٢٢٢٢٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣مبانی حقوق بین المللی ارتباطات١١١٢٢٢٢٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی١٢١٢٢٢٢٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...بررسی پوشش خبرى وسا�ل ارتباط جمعی ب١٣١٢٢٢٢٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣جامعه شناسی سینما١٤١٢٢٢٢٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤...روزنامه نگارى درایران( فرایند وعوامل موث١٥١٢٢٢٢٦١

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى )١٦١٢٢٢٢٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١زبان تخصصی ١ متون ارتباطات اجتماعی١٧١٢٢٢٣٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١مبانی ارتباطات انسانی١٨١٢٢٢٣١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مبانی ارتباطات جمعی١٩١٢٢٢٣٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١حقوق و مس�ولیتهاى روزنامه نگارى٢٠١٢٢٢٣٣٨
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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 :۲۲ - علوم اجتماعي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۴۱ - روزنامه نگاري

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 : ۳۳۴ 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

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١روشهاى پژوهش در رسانه ها٣١٢٢٢٢٨٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١شیوههاى نوین روزنامه نگارى تحقیقی٤١٢٢٢٢٨٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١...روزنامه نگارى توسعه با تكیه بر الگوى اس٥١٢٢٢٢٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١تاریخ روزنامه نگارى در ایران٦١٢٢٢٢٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢مطالعات رسانه هاى جدید٧١٢٢٢٢٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢روزنامه نگارى بین المللی(مطالعه تطبیقی)٨١٢٢٢٢٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢نظریه رسانه ها (مطالعه تطبیقی)٩١٢٢٢٢٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢تحلیل محتواى كمی پیامه هاى رسانه ها١٠١٢٢٢٢٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢روزنامه نگارى سایبر١١١٢٢٢٢٩٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣...حقوق و مسیولیتهاى اجتماعی روزنامه نگار١٢١٢٢٢٢٩٥

تشریحی٣...ارتباطات جمعی و مسایل مهم جهانی (سمی١٣١٢٢٢٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣رسانه ها و جامعه١٤١٢٢٢٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣مطالعات تطبیقی انتقادى در ارتباطات١٥١٢٢٢٢٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مبانی ارتباط جمعی١٦١٢٢٢٣٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اصول روزنامه نگارى١٧١٢٢٢٣٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١ویراستارى و مدیریت اخبار١٨١٢٢٢٣٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١...زبان خارجی(تخصصی ارتباطات وروزنامه ن١٩١٢٢٢٣٥٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤...روزنامه نگارى علم (براساس الزامهاى توسع٢٠١٢٢٢٣٥١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢٢٢٣٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١..پوشش خبرى ایران و اسلام در رسانه هاى ب٢٢١٢٢٢٣٥٣
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۲۲ - علوم اجتماعي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۴۹ - جمعيت 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 : ۳۳۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١كاربردكامپیوتردرعلوم اجتماعی٢١١١٥٠٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١آماردرعلوم اجتماعی٣١١١٧١٢٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١مبانی جمعیت شناسی٥١٢٢٢٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روشهاى مقدماتی تحلیل جمعیت٦١٢٢٢٠١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١روش تحقیق نظرى٧١٢٢٢٠٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١جمعیت و جامعه٨١٢٢٢٢٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مهاجرت و شهرنشینی٩١٢٢٢٢٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...كاربرد نظریه هاى اجتماعی در جمعیت شنا١٠١٢٢٢٢٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١روش تحقیق١١١٢٢٢٢٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١جمعیت و برنامه ریزى توسعه١٢١٢٢٢٢٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢آمار پیشرفته١٣١٢٢٢٢٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢جمعیت شناسی سالخوردگی١٤١٢٢٢٢٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢روند تحولات و عوامل تعیین كننده مرگ و میر١٥١٢٢٢٢٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢برآورد شاخص هاى جمعیتی١٦١٢٢٢٢٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣نرم افزارهاى جمعیتی١٧١٢٢٢٢٧٩

تشریحی٣سمینار تحقیقات جمعیت شناسی١٨١٢٢٢٢٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣دیدگاه ها و سیاست هاى جمعیتی معاصر١٩١٢٢٢٢٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣روش هاى پیشرفته تحلیل داده ها (كیفی)٢٠١٢٢٢٢٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣روند تحولات و عوامل تعیین كننده بارورى٢١١٢٢٢٢٨٣

تشریحی٤سمینار تحقیق و تتبع نظرى٢٢١٢٢٢٢٨٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٤جمعیت شناسی انسان شناختی (آموزش محور)٢٣١٢٢٢٢٨٥
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۲۲ - علوم اجتماعي

ترم اعمال :ترم دروس انتقاليرشته :۵۰ - علوم اجتماعي (جامعه 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 : ۳۳۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١كاربردكامپیوتردرعلوم اجتماعی٢١١١٥٠٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١زبان تخصصی٣١٢١٢٢٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی ٤١٢٢٢٠٠٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١آماردرعلوم اجتماعی٥١٢٢٢٠١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١روش تحقیق نظرى٦١٢٢٢٠٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١جامعه شناسی قشرهاونابرابریهاى اجتماعی٧١٢٢٢٠٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١جامعه شناسی سیاسی٨١٢٢٢٠٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...بینش هاى جامعه شناسی ١(تاریخ تفكرات ٩١٢٢٧٠٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢توسعه اجتماعی اقتصادى١٠١٢٢٧٠٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢بینش هاى جامعه شناسی ١١١٢٢٧٠٧٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣بینش هاى جامعه شناسی ١٢١٢٢٧٠٧٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣جامعه شناسی شهرى (ارشد)١٣١٢٢٧٠٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣جامعه شناسی كاروشغل (ارشد)١٤١٢٢٧٠٨٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢جامعه شناسی ارتباطات ورسانه ها١٥١٢٢٧٠٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١...جامعه شناسی انحرافات وكجرویهاى اجتما١٦١٢٢٧١٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣...روشهاى پیشرفته آمارى همراه بابرنامه هاى١٧١٢٢٧١٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١جامعه شناسی جوانان١٨١٢٢٧١٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣جامعه شناسی زنان ومسا�ل خانواده١٩١٢٢٧١١٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢جامعه شناسی مسا�ل اجتماعی٢٠١٢٢٧١١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١روشهاى تحقیق كیفی درجامعه شناسی٢١١٢٢٧١١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢روشهاى تحقیق كمی درجامعه شناسی٢٢١٢٢٧١١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢جامعه شناسی مسا�ل آموزش عالی٢٣١٢٢٧١١٥
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