
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۳ - مشاوره و راهنمايي

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 : ۱۱۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مكاتب فلسفی وآراى تربیتی٢١٢١١٢١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١..راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه هاى مرب٣١٢١١٣٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١نظریه هاى مشاوره و روان درمانی ٤١٢١١٤٤٩١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته٥١٢١١٥٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١نظریه هاى پیشرفته مشاوره و روان درمانی٦١٢١١٥١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣نظریه ها و روشهاى مشاوره گروهی٧١٢١١٥١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢نظریه ها و روشهاى مشاوره خانواده٨١٢١١٥١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...روش هاى تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی ٩١٢١١٥١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...موضوعات و مسا�ل اخلاقی در مشاوره روان ١٠١٢١١٥١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢تهیه و كاربرد آزمونها در مشاوره١١١٢١١٥١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢آمار استنباطی١٢١٢١١٥٢٠

تشریحی٣كارورزى١٣١٢١١٥٤٤

تشریحی٣مسا�ل راهنمایی و مشاوره در ایران و جهان١٤١٢١١٥٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤هدایت و مشورت در اسلام (آموزش محور)١٥١٢١١٥٤٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٦١٢١١٥٤٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١آمار توصیفی١٧١٢١٧٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مبانی راهنمایی و مشاوره١٨١٢١٧٣٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١مبانی نظرى راهنمایی و مشاوره گروهی١٩١٢١٧٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٠١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۴ - مشاوره گرايش مشاوره خانواده

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 : ۱۱۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١آمار استنباطی پیشرفته٢١٢١١٤٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١هدایت و مشورت در اسلام٣١٢١١٥١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١نظریه هاى پیشرفته مشاوره و روان درمانی٤١٢١١٥١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢نظریه ها و روشهاى مشاوره گروهی٥١٢١١٥١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢نظریه ها و روشهاى مشاوره خانواده٦١٢١١٥١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢...روش هاى تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی ٧١٢١١٥١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روانشناسی شخصیت٨١٢١١٥٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١راهنمایی و مشاوره گروهی٩١٢١١٥٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١راهنمایی و مشاوره شغلی١٠١٢١١٥٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١نظریه هاى مشاوره و روان درمانی١١١٢١١٥٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج١٢١٢١١٥٤٨

تشریحی٣سمینار مسا�ل خانواده و ازدواج١٣١٢١١٥٤٩

تشریحی٣كارورزى در مشاوره خانواده و ازدواج١٤١٢١١٥٥٠

تشریحی٣تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه١٥١٢١١٥٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣مشاوره ازدواج١٦١٢١١٥٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤...موضوعات و مسا�ل اخلاقی در مشاوره روان ١٧١٢١١٥٥٣

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٨١٢١١٥٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٩١٢٢٠٦٥٨
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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 :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۶ - برنامه ريزي درسي

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 : ۱۱۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١روشهاوفنون تدریس٢١٢١١٠٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اصول و مبانی برنامه ریزى درسی٣١٢١١٥٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١روش هاى تحقیق در برنامه درسی٤١٢١١٥٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١نظریه هاى یادگیرى و الگوهاى تدریس٥١٢١١٥٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اصول و روش هاى ارزشیابی برنامه درسی٦١٢١١٥٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١...مبانی روانشناختی و اجتماعی در برنامه د٧١٢١١٥٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١متون تخصصی در برنامه درسی ٨١٢١١٥٤٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢طراحی و تدوین برنامه درسی٩١٢١١٥٥٥

تشریحی٢تغییر و اجراى برنامه درسی١٠١٢١١٥٥٦

تشریحی٢...سیاستگذارى آموزشی (با تاكید بر برنامه د١١١٢١١٥٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢تاریخ مطالعات برنامه درسی١٢١٢١١٥٥٨

تشریحی٢...كاربرد فناورى اطلاعات و ارتباطات (فاوا) د١٣١٢١١٥٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢متون تخصصی در برنامه درسی ١٤١٢١١٥٦٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١مطالعات تطبیقی در برنامه درسی١٥١٢١١٥٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فلسفه تعلیم و تربیت١٦١٢١١٥٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣برنامه ریزى درسی در آموزش عالی١٧١٢١١٥٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣برنامه ریزى درسی در آموزش مجازى (عالی)١٨١٢١١٦٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣برنامه ریزى درسی در آموزش بزرگسالان١٩١٢١١٦٠١

تشریحی٣سمینار در مسا�ل برنامه درسی٢٠١٢١١٦٠٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١١٦٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤...برنامه ریزى درسی در آموزش مجازى(متوس٢٢١٢١١٦٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تكنولوژى آموزشی٢٣١٢١١٦١٦

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 تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۷ - تكنولوژي آموزشي

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 : ۱۱۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١رویكردها و نظریه هاى برنامه درسی٢١٢١١٥٣٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١كاربرد نظریه هاى یادگیرى در آموزش مجازى٣١٢١١٥٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١نظام جامع یادگیرى الكترونیكی٤١٢١١٥٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١...مدیریت مراكز یادگیرى : واحدهاى آموزشی ٥١٢١١٥٤٠

تشریحی١فلسفه و اخلاق در فناورى٦١٢١١٥٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢روش هاى تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی٧١٢١١٥٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢روش هاى آمارى پیشرفته در علوم تربیتی٨١٢١١٥٦٥

تشریحی٢...طراحی درس افزارهاى چندرسانه اى براى آ٩١٢١١٥٦٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢تلفیق فناورى هاى نوین در برنامه درسی١٠١٢١١٥٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢متون تخصصی تكنولوژى آموزشی به لاتین١١١٢١١٥٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١كاربرد رایانه در آموزش١٢١٢١١٥٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١آموزش وب محور١٣١٢١١٥٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب١٤١٢١١٥٩٣

تشریحی٣شبیه سازى و بازى هاى آموزشی١٥١٢١١٥٩٤

تشریحی٣فناورى هاى سیار در آموزش و یادگیرى١٦١٢١١٥٩٥

تشریحی٣سمینار رویكردهاى نوین در تكنولوژى آموزشی١٧١٢١١٥٩٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٨١٢١١٥٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٤...ارزشیابی مواد و نرم افزارهاى آموزشی (آم١٩١٢١١٥٩٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تكنولوژى آموزشی٢٠١٢١١٦١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١مبانی چند رسانه اى آموزشی٢١١٢١١٦٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١طراحی پیام و مواد آموزشی٢٢١٢١١٦٨٨

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 تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۱۸ - مشاوره گرايش مشاوره مدرسه

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 : ۱۱۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١آمار استنباطی پیشرفته٢١٢١١٤٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١هدایت و مشورت در اسلام٣١٢١١٥١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١نظریه هاى پیشرفته مشاوره و روان درمانی٤١٢١١٥١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١نظریه ها و روشهاى مشاوره گروهی٥١٢١١٥١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١...روش هاى تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی ٦١٢١١٥١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روانشناسی شخصیت٧١٢١١٥٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١راهنمایی و مشاوره گروهی٨١٢١١٥٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١راهنمایی و مشاوره شغلی٩١٢١١٥٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١نظریه هاى مشاوره و روان درمانی١٠١٢١١٥٢٤

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١١١٢١١٥٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢روابط و مناسبات انسانی در مدرسه١٢١٢١١٥٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢...اصول و روشهاى راهنمایی و مشاوره تحصیل١٣١٢١١٥٨١

تشریحی٢خدمات مشورتی در مدرسه١٤١٢١١٥٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣...تهیه و كاربرد آزمونهاى روانی در مشاوره م١٥١٢١١٥٨٣

تشریحی٣..سمینار مسا�ل راهنمایی و مشاوره در آموزش١٦١٢١١٥٨٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤خانواده و توانبخشی١٧١٢١١٥٨٥

تشریحی٣تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه١٨١٢١١٦٩٩

تشریحی٣كارورزى در مشاوره مدرسه١٩١٢١١٧٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٠١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۱۹ - مشاوره گرايش مشاوره شغلي

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 : ۱۲۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١آمار استنباطی پیشرفته٢١٢١١٤٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١هدایت و مشورت در اسلام٣١٢١١٥١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١نظریه هاى پیشرفته مشاوره و روان درمانی٤١٢١١٥١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١نظریه ها و روشهاى مشاوره گروهی٥١٢١١٥١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...روش هاى تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی ٦١٢١١٥١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روانشناسی شخصیت٧١٢١١٥٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١راهنمایی و مشاوره گروهی٨١٢١١٥٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١راهنمایی و مشاوره شغلی٩١٢١١٥٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١نظریه هاى مشاوره و روان درمانی١٠١٢١١٥٢٤

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١١١٢١١٥٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤روابط و مناسبات انسانی در مدرسه١٢١٢١١٥٨٠

تشریحی٢نظریه ها و روش هاى مشاوره شغلی١٣١٢١١٥٩١

تشریحی٢...تهیه و كاربرد آزمون هاى روانی در مشاوره ١٤١٢١١٥٩٢

تشریحی٢...سازمان دهی و مدیریت خدمات راهنمایی و ١٥١٢١١٦٠٥

تشریحی٣سمینار مسا�ل راهنمایی و مشاوره شغلی١٦١٢١١٦٩٨

تشریحی٣تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه١٧١٢١١٦٩٩

تشریحی٣كارورزى در مشاوره شغلی١٨١٢١١٧٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٩١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۲۱ - مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي

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 : ۱۲۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١آمار استنباطی پیشرفته٢١٢١١٤٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١هدایت و مشورت در اسلام٣١٢١١٥١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١نظریه هاى پیشرفته مشاوره و روان درمانی٤١٢١١٥١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣نظریه ها و روشهاى مشاوره گروهی٥١٢١١٥١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...روش هاى تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی ٦١٢١١٥١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روانشناسی شخصیت٧١٢١١٥٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١راهنمایی و مشاوره گروهی٨١٢١١٥٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١راهنمایی و مشاوره شغلی٩١٢١١٥٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١نظریه هاى مشاوره و روان درمانی١٠١٢١١٥٢٤

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١١١٢١١٥٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤روابط و مناسبات انسانی در مدرسه١٢١٢١١٥٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١خانواده و توانبخشی١٣١٢١١٥٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢مشاوره با معتادان١٤١٢١١٥٨٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢مشاوره بحران١٥١٢١١٥٨٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢مشاوره با معلولین جسمی و روانی١٦١٢١١٥٨٨

تشریحی٢توان بخشی شغلی معلولان١٧١٢١١٥٨٩

تشریحی٢مشاوره با سالمندان١٨١٢١١٥٩٠

تشریحی٣تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه١٩١٢١١٦٩٩

تشریحی٣كارورزى در مشاوره توانبخشی٢٠١٢١١٧٠٥

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

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۴۹ - آموزش وبهسازي منابع انساني

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 : ۱۲۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١كاربردمقدمات كامپیوتردرمدیریت آموزشی٢١١١٥٠١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روشهاى آمارى درعلوم تربیتی٣١٢١١٠١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١روشهاوفنون تدریس٤١٢١١٠١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١اصول مدیریت آموزشی٥١٢١١٠٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی آموزش بزرگسالان٦١٢١١٤٨٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١مدیریت منابع انسانی٧١٢١١٤٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١طراحی برنامه هاى آموزش ضمن خدمت٨١٢١١٤٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١...روش هاى تدریس درآموزش وبهسازى منابع ٩١٢١١٤٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١زبان تخصصی١٠١٢١١٤٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢آمار استنباطی پیشرفته١١١٢١١٤٩٣

١٢١٢١١٤٩٤(od) ٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢بهسازى سازمانی

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢رفتارسازمانی١٣١٢١١٤٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢ارزشیابی دوره هاى آموزشی١٤١٢١١٤٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢مدیریت آموزش و بهسازى منابع انسانی١٥١٢١١٤٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣...آموزش و بهسازى منابع انسانی در كشورها١٦١٢١١٤٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣..آموزش از راه دور و كاربرد آن در آموزش و ب١٧١٢١١٤٩٩

تشریحی٣كارورزى در آموزش و بهسازى١٨١٢١١٥٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣روش هاى تحقیق پیشرفته١٩١٢١١٥٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤...مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی (آموز٢٠١٢١١٥٠٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢١١٥٠٣

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 تحصيلي۹۹-۹۸گروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸رشته :۴۹ - آموزش وبهسازي منابع انساني

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 : ۱۲۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی--پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١٢١١٥٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مدیریت عمومی٣١٢١١٦٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١ارزشیابی آموزشی٤١٢١١٦٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١...رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان ٥١٢١١٦٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١مدیریت منابع انسانی٦١٢١١٧٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١طراحی آموزش٧١٢١١٧٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١آمار٨١٢١١٧١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تحلیل رفتار سازمانی٩١٢١١٧١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١تحول سازمانی١٠١٢١١٧١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢كاربرد فناورى هاى نوین یادگیرى١١١٢١١٧١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢روش تحقیق١٢١٢١١٧١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢مدیریت دانش١٣١٢١١٧١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢ارزشیابی اثربخشی آموزش١٤١٢١١٧١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١روش ها و فنون تدریس١٥١٢١١٧٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مقدمات روش تحقیق١٦١٢١١٧٤١

تستی٣راهبردهاى توسعه منابع انسانی١٧١٢١١٧٤٤

تستی٣مدیریت بهبود عملكرد١٨١٢١١٧٤٥

تشریحی٣سمینار١٩١٢١١٧٤٦

تستی٣روان شناسی سازمانی و صنعتی٢٠١٢١١٧٤٧

تشریحی٣كارورزى٢١١٢١١٧٤٨

تستی٤نیازسنجی آموزشی (آموزش محور)٢٢١٢١١٧٤٩

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 :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۸-۸۷رشته :۵۰ - علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي )

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 : ۱۲۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روشهاى آمارى درعلوم تربیتی٢١٢١١٠١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی٣١٢١١٠١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فلسفه آموزش وپرورش٤١٢١١٠٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢اصول وروشهاى برنامه ریزى درسی٥١٢١١٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١...كاربردت�وریهاواصول یادگیرى دربرنامه ریز٦١٢١١٢١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢...برنامه ریزى درسی آموزش و پرورش پیش د٧١٢١١٢١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢اصول وروشهاى آموزش مداوم و بزرگسالان٨١٢١١٢١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢...اصول وروشهاى ارزشیابی دربرنامه ریزى در٩١٢١١٢١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مكاتب فلسفی وآراى تربیتی١٠١٢١١٢١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣روشهاى تدریس پیشرفته١١١٢١١٢١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١آماراستنباطی پیشرفته١٢١٢١١٢١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣برنامه ریزى درسی آموزش و پرورش دبستانی١٣١٢١١٢١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢نظریه هاى برنامه ریزى درسی١٤١٢١١٢٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١..تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته دربرنامه ری١٥١٢١١٢٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١فناورى آموزشی پیشرفته١٦١٢١١٢٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...روشهاى تحقیق پیشرفته وكاربردى كامپیوتر١٧١٢١١٢٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣...برنامه ریزى درسی درآموزش وپرورش راهنم١٨١٢١١٢٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢مدیریت فرآیندآموزش١٩١٢١١٢٣١

تشریحی٤سمینار(اموزش محور)٢٠١٢١١٤٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤مدیریت فرآیند آموزش( آموزش محور )٢١١٢١١٤٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤...اصول وروشهاى آموزش مداوم وبزرگسالان(ام٢٢١٢١١٤٥٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤علوم تربیتی حدود وقلمرو آن(آموزش محور)٢٣١٢١١٤٥٩

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٢٤١٢١١٤٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی و اصول برنامه ریزى درسی٢٥١٢١١٦١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١زبان تخصصی٢٦١٢١٢٢٥٠

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

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۵۰ - علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي )

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 : ۱۲۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روشهاى آمارى درعلوم تربیتی٢١٢١١٠١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی٣١٢١١٠١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فلسفه آموزش وپرورش٤١٢١١٠٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢اصول وروشهاى برنامه ریزى درسی٥١٢١١٢١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١...كاربردت�وریهاواصول یادگیرى دربرنامه ریز٦١٢١١٢١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢...برنامه ریزى درسی آموزش و پرورش پیش د٧١٢١١٢١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢اصول وروشهاى آموزش مداوم و بزرگسالان٨١٢١١٢١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢...اصول وروشهاى ارزشیابی دربرنامه ریزى در٩١٢١١٢١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مكاتب فلسفی وآراى تربیتی١٠١٢١١٢١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣روشهاى تدریس پیشرفته١١١٢١١٢١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١آماراستنباطی پیشرفته١٢١٢١١٢١٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣برنامه ریزى درسی آموزش و پرورش دبستانی١٣١٢١١٢١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢نظریه هاى برنامه ریزى درسی١٤١٢١١٢٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١..تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته دربرنامه ری١٥١٢١١٢٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١فناورى آموزشی پیشرفته١٦١٢١١٢٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...روشهاى تحقیق پیشرفته وكاربردى كامپیوتر١٧١٢١١٢٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣...برنامه ریزى درسی درآموزش وپرورش راهنم١٨١٢١١٢٢٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢مدیریت فرآیندآموزش١٩١٢١١٢٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤علوم تربیتی حدود وقلمرو آن(آموزش محور)٢٠١٢١١٤٥٩

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٢١١٢١١٤٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مبانی و اصول برنامه ریزى درسی٢٢١٢١١٦١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١زبان تخصصی٢٣١٢١٢٢٥٠

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 دوم سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۶۰ - علوم تربيتي- برنامه ريزي آموزشي

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 : ۱۲۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اصول ومبانی آموزش وپرورش٢١٢١١٠١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران٣١٢١١٠٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١اصول برنامه ریزى آموزشی٤١٢١١٠٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢آماراستنباطی پیشرفته٥١٢١١٢١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١...مبانی جامعه شناسی آموزش و پرورش در ب٦١٢١١٥٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته٧١٢١١٥٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١اصول و روشهاى ارزشیابی آموزشی٨١٢١١٥٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١...مبانی اقتصادى آموزش و پرورش در برنامه ٩١٢١١٥٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢تكنولوژى آموزشی پیشرفته١٠١٢١١٥٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢...نظریه و كاربرد نگرش سیستمی در برنامه ١١١٢١١٥٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢نظریه هاى اساسی در برنامه ریزى آموزشی١٢١٢١١٥١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢برنامه ریزى نیروى انسانی١٣١٢١١٥١١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣...برنامه ریزى آموزشی بزرگسالان و آموزش ر١٤١٢١١٥٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣روش هاى تدریس پیشرفته١٥١٢١١٥٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...روشهاى تحقیق پیشرفته و كاربرد كامپیوتر ١٦١٢١١٥٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣..آموزش و پرورش تطبیقی و كاربرد آن در برن١٧١٢١١٥٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤...جمعیت شناسی در برنامه ریزى آموزشی (آم١٨١٢١١٥٧٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٩١٢١١٥٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١نظارت و راهنمایی آموزشی٢٠١٢١١٦٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١اقتصاد تعلیم و تربیت٢١١٢١١٦٧٠

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

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

رشته :۶۱ - تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش گرايش تعليم وتربيت

اسالمي
ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۸

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 : ۱۲۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روشهاى آمارى درعلوم تربیتی٢١٢١١٠١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی٣١٢١١٠١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران٤١٢١١٠٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فلسفه آموزش وپرورش٥١٢١١٠٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١اخلاق اسلامی (اصلی)٦١٢١١٠٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١جامعه شناسی تعلیم وتربیت پیشرفته٧١٢١١١٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١تعلیم وتربیت اسلامی٨١٢١١١٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١آموزش وپرورش تطبیقی (پیشرفته)٩١٢١١٢٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢نظریات تربیتی مكاتب فلسفی١٠١٢١١٢٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢روشهاى تحقیق پیشرفته درعلوم تربیتی١١١٢١١٢٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢تربیت درنهج البلاغه١٢١٢١١٢٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢برنامه ریزى آموزشی١٣١٢١١٢٠٤

تشریحی٣سمیناردرمسا�ل تربیتی١٤١٢١١٢٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣نظریات تربیتی ا�مه اطهار١٥١٢١١٢٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣سیرآراء تربیتی غرب١٦١٢١١٢٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤علوم تربیتی حدود وقلمرو آن(آموزش محور)١٧١٢١١٤٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٤آمار استنباطی پیشرفته(آموزش محور)١٨١٢١١٤٦٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)١٩١٢١١٤٦٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١زبان تخصصی٢٠١٢١٢٢٠٤

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 تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

رشته :۶۱ - تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش گرايش تعليم وتربيت

اسالمي
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 : ۱۲۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١روشهاى آمارى درعلوم تربیتی٢١٢١١٠١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی٣١٢١١٠١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران٤١٢١١٠٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١فلسفه آموزش وپرورش٥١٢١١٠٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١اخلاق اسلامی (اصلی)٦١٢١١٠٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١جامعه شناسی تعلیم وتربیت پیشرفته٧١٢١١١٩٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١تعلیم وتربیت اسلامی٨١٢١١١٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١آموزش وپرورش تطبیقی (پیشرفته)٩١٢١١٢٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢نظریات تربیتی مكاتب فلسفی١٠١٢١١٢٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢روشهاى تحقیق پیشرفته درعلوم تربیتی١١١٢١١٢٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢تربیت درنهج البلاغه١٢١٢١١٢٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢برنامه ریزى آموزشی١٣١٢١١٢٠٤

تشریحی٣سمیناردرمسا�ل تربیتی١٤١٢١١٢٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣نظریات تربیتی ا�مه اطهار١٥١٢١١٢٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣سیرآراء تربیتی غرب١٦١٢١١٢٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٤آمار استنباطی پیشرفته(آموزش محور)١٧١٢١١٤٦٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)١٨١٢١١٤٦٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١زبان تخصصی١٩١٢١٢٢٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٠١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۶۲ - تحقيقات آموزشي

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 : ۱۲۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١اصول وروشهاى برنامه ریزى درسی٢١٢١١٤٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١فلسفه آموزش وپرورش٣١٢١١٤٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢..روانشناسی تربیتی واندازه گیرى پیشرفت ت٤١٢١١٤٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢روشهاى ارزیابی آموزشی٥١٢١١٤٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١روشهاى تحقیق در علوم تربیتی(١)٦١٢١١٤٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١روشهاى آمارى (١)٧١٢١١٤٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١آشنایی با كامپیوتر٨١٢١١٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١زبان تخصصی٩١٢١١٤٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢روش تحقیق (٢)١٠١٢١١٤٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢كاربرد كامپیوتر در تحقیقات تربیتی١١١٢١١٤٧٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢روشهاى آمارى (٢)١٢١٢١١٤٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣شیوه هاى كیفی در تحقیقات آموزشی١٣١٢١١٤٨٠

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٤١٢١١٤٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣روشهاى تدریس پیشرفته١٥١٢١١٤٨٢

تشریحی٣سمینار پژوهشی در مسا�ل تعلیم و تربیت١٦١٢١١٤٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی١٧١٢١١٤٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤مدیریت فرآیند آموزش١٨١٢١١٤٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤فرایند برنامه ریزى آموزشی١٩١٢١١٤٨٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١آمار توصیفی٢٠١٢١١٤٨٧

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 تحصيلي۹۹-۹۸گروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸رشته :۶۲ - تحقيقات آموزشي

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 : ۱۳۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢مكاتب فلسفی و آراء تربیتی٢١٢١١٢٨١

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٣١٢١١٤٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مبانی و اصول برنامه ریزى آموزشی٤١٢١١٦١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١آمار توصیفی٥١٢١١٦٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١كاربرد رایانه در تعلیم و تربیت٦١٢١١٦٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١ارزشیابی آموزشی٧١٢١١٧٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١نیازسنجی آموزشی و پژوهشی٨١٢١١٧٢٨

تشریحی١فلسفه علم و روش شناسی٩١٢١١٧٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١آمار استنباطی در پژوهش هاى تربیتی١٠١٢١١٧٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١پژوهش هاى كمی١١١٢١١٧٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢پژوهش هاى كیفی١٢١٢١١٧٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢روش هاى آمارى در طرح هاى آزمایشی١٣١٢١١٧٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢نمونه گیرى در پژوهش هاى تربیتی١٤١٢١١٧٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢آشنایی با نرم افزارهاى تخصصی١٥١٢١١٧٣٦

تشریحی١زبان تخصصی١٦١٢١١٧٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١...ریاضیات پایه ( ریاضیات و كاربرد آن در مد١٧١٢١١٧٤٣

تشریحی٣كارورزى پژوهشی١٨١٢١١٧٥٠

تشریحی٣سمینار در پژوهش هاى تربیتی١٩١٢١١٧٥١

تستی٣پژوهش هاى آمیخته٢٠١٢١١٧٥٢

...تستی و تشری٣آمار چندمتغیرى در پژوهش هاى تربیتی٢١١٢١١٧٥٣

تستی٤...اندازه گیرى هاى روانی و تربیتی (آموزش م٢٢١٢١١٧٥٤

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 :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :ترم دوم سال تحصيلي ۸۸-۸۷رشته :۷۴ - مديريت آموزشي

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 : ۱۳۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١روشهاوفنون تدریس٢١٢١١٠١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١اصول وفلسفه آموزش وپرورش٣١٢١١٢٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١فلسفه مدیریت آموزشی٤١٢١١٢٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١مكاتب فلسفی و آراء تربیتی٥١٢١١٢٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١نظارت وراهنمایی آموزشی٦١٢١١٤١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١ت�وریهاى سازمانی مدیریت٧١٢١١٤١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢اصول مدیریت اسلامی٨١٢١١٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢...تجزیه وتحلیل سیستمهاوكاربرد آن در مدیر٩١٢١١٤١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢رفتار و روابط انسانی در سازمانهاى آموزشی١٠١٢١١٤١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢اصول برنامه ریزى آموزشی١١١٢١١٤١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢كاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی١٢١٢١١٤١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣اصول مدیریت آموزشی١٣١٢١١٤٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣مدیریت نیروى انسانی١٤١٢١١٤٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣روشهاى تحقیق در مدیریت آموزشی١٥١٢١١٤٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مقدمات برنامه ریزى آموزشی١٦١٢١١٤٤٧

تشریحی٤سمینار(آموزش محور)١٧١٢١١٤٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤روش تدریس پیشرفته (آموزش محور)١٨١٢١١٤٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤...كاربرد ت�وریها و اصول یادگیرى در برنامه ر١٩١٢١١٤٦٤

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى) (آموزش محور)٢٠١٢١١٤٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١مبانی و اصول مدیریت آموزشی٢١١٢١١٦١٧

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

irsoal.com




