
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۳۱ - علوم سياسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۰ - علوم سياسي گرايش انديشه سياسي در اسالم

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 : ۳۶۷ 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

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١جامعه شناسی سیاسی٣١٢٢٧٠٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی علم سیاست٤١٢٣١٠٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١نظام سیاسی ودولت دراسلام٥١٢٣١٠٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١مبانی اندیشه هاى سیاسی دراسلام٦١٢٣١٠٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١شناخت اندیشه هاى سیاسی٧١٢٣١٠٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣اندیشه سیاسی در اسلام معاصر٨١٢٣١٠٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١..مبانی فكرى جنبش هاى سیاسی درجهان اس٩١٢٣١٠٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١...اندیشه هاى سیاسی در ایران قبل از اسلام ١٠١٢٣١٠٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مباحث نقلی اندیشه سیاسی دراسلام١١١٢٣١٠٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مباحث عقلی اندیشه سیاسی در اسلام١٢١٢٣١٠٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢اندیشه سیاسی دراسلام (الف)١٣١٢٣١٠٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢شناخت نظرى اندیشه سیاسی غرب١٤١٢٣١٠٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بررسی آثار واندیشه سیاسی امام خمینی(س)١٥١٢٣١٠٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣اندیشه سیاسی دراسلام (ب)١٦١٢٣١٠٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣تبیین اندیشه هاى سیاسی١٧١٢٣١٠٨١

تشریحی٣..سمیناربررسی موضوعی اندیشه هاى سیاسی١٨١٢٣١٠٨٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى )١٩١٢٣١٠٨٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤...گرایشهاى جدید در اندیشه سیاسی غرب(آم٢٠١٢٣١٠٨٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤فلسفه سیاسی انقلاب(آموزش محور)٢١١٢٣١٠٨٥
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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 :۳۱ - علوم سياسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۱۰ - علوم سياسي گرايش انديشه سياسي در اسالم

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 : ۳۶۸ 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

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١جامعه شناسی سیاسی٣١٢٢٧٠٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی علم سیاست٤١٢٣١٠٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١نظام سیاسی ودولت دراسلام٥١٢٣١٠٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١مبانی اندیشه هاى سیاسی دراسلام٦١٢٣١٠٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١شناخت اندیشه هاى سیاسی٧١٢٣١٠٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣اندیشه سیاسی در اسلام معاصر٨١٢٣١٠٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١..مبانی فكرى جنبش هاى سیاسی درجهان اس٩١٢٣١٠٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١...اندیشه هاى سیاسی در ایران قبل از اسلام ١٠١٢٣١٠٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مباحث نقلی اندیشه سیاسی دراسلام١١١٢٣١٠٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢مباحث عقلی اندیشه سیاسی در اسلام١٢١٢٣١٠٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢اندیشه سیاسی دراسلام (الف)١٣١٢٣١٠٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢شناخت نظرى اندیشه سیاسی غرب١٤١٢٣١٠٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢بررسی آثار واندیشه سیاسی امام خمینی(س)١٥١٢٣١٠٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣اندیشه سیاسی دراسلام (ب)١٦١٢٣١٠٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣تبیین اندیشه هاى سیاسی١٧١٢٣١٠٨١

تشریحی٣..سمیناربررسی موضوعی اندیشه هاى سیاسی١٨١٢٣١٠٨٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى )١٩١٢٣١٠٨٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤...گرایشهاى جدید در اندیشه سیاسی غرب(آم٢٠١٢٣١٠٨٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٤فلسفه سیاسی انقلاب(آموزش محور)٢١١٢٣١٠٨٥
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۳۱ - علوم سياسي

ترم اعمال :ترم دوم سال تحصيلي ۸۸-۸۷رشته :۱۴ - علوم 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 : ۳۶۹ 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

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١جامعه شناسی سیاسی٣١٢٢٧٠٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی علم سیاست٤١٢٣١٠٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١..تحولات سیاسی واجتماعی ایران از١٣٢٠تا٥١٢٣١٠٠٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١..تاریخ اندیشه هاى سیاسی درغرب قبل ازاف٦١٢٣١٠٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١جامعه شناسی سیاسی(ارشد)٧١٢٣١٠٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١...سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن ب٨١٢٣١٠٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١فقه سیاسی٩١٢٣١٠٥٥

تشریحی١سمینار مسا�ل كشورهاى جهان سوم١٠١٢٣١٠٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢روش تحقیق در علوم سیاسی١١١٢٣١٠٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢كاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم١٢١٢٣١٠٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢...روابط خارجی ایران باقدرتهاى بزرگ از١٣١٢٣١٠٥٩٣٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢نظریه هاى جدید در علم سیاست١٤١٢٣١٠٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣نظریه هاى مختلف در روابط بین الملل١٥١٢٣١٠٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣..سمینار جنبشهاى اسلامی درقرن بیستم وتاث١٦١٢٣١٠٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣مسا�ل استراتژى معاصر١٧١٢٣١٠٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣..روابط متقابل دولتهاى خاورمیانه با توجه ب١٨١٢٣١٠٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤...افكار سیاسی در ایران و جهان اسلام( آموز١٩١٢٣١٠٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤مسا�ل خاورمیانه( آموزش محور )٢٠١٢٣١٠٦٩

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢١١٢٣١٠٧٠
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