
دوره :آموزشي رسميمقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۴۲ - زبان وادبيات فارسي -ادبيات كودك ونوجوان

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 : ۴۶۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كودك و تفكر خلاق١١٢١٣٢٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نقد و نظریه ادبیات كودك٢١٢١٣٢٤٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)(آموزش محور)٣١٢١٣٢٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...متون نثر(١) متون ادبی- تاریخی با تاكید ٤١٢١٣٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بلاغت ٢ (بدیع و بیان)٥١٢١٣٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١متون نظم (٢) قسمت دوم: شاهنامه(٢)٦١٢١٣٢٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢متون نظم و نثر عربی٧١٢١٣٣٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣نظریه ها و نقد ادبی٨١٢١٣٣٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢ساخت دستورى زبان فارسی٩١٢١٣٣٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢بلاغت كاربردى١٠١٢١٣٣٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١كتاب هاى تصویرى١١١٢١٣٣٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢ادبیات دینی كودك و نوجوان١٢١٢١٣٣٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣فلسفه و روانشناسی كودكی و نوجوانی١٣١٢١٣٣٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣...بازنویسی و باز آفرینی متون كهن فارسی و ١٤١٢١٣٣٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تطور متون شعر فارسی١٥١٢١٣٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تطور متون نثرفارسی١٦١٢١٣٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣روش تحقیق در ادبیات كودك ونوجوان١٧١٢١٣٣٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤رمان نوجوان(آموزش محور)١٨١٢١٣٣٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤كودك و رسانه(آموزش محور)١٩١٢١٣٣٩٥

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

irsoal.com



دوره :آموزشي و پژوهشي رسميمقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۴۲ - زبان وادبيات فارسي -ادبيات كودك ونوجوان

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 : ۴۶۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كودك و تفكر خلاق٢١٢١٣٢٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نقد و نظریه ادبیات كودك٣١٢١٣٢٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...متون نثر(١) متون ادبی- تاریخی با تاكید ٤١٢١٣٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بلاغت ٢ (بدیع و بیان)٥١٢١٣٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١متون نظم (٢) قسمت دوم: شاهنامه(٢)٦١٢١٣٢٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢متون نظم و نثر عربی٧١٢١٣٣٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣نظریه ها و نقد ادبی٨١٢١٣٣٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢ساخت دستورى زبان فارسی٩١٢١٣٣٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢بلاغت كاربردى١٠١٢١٣٣٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١كتاب هاى تصویرى١١١٢١٣٣٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢ادبیات دینی كودك و نوجوان١٢١٢١٣٣٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣فلسفه و روانشناسی كودكی و نوجوانی١٣١٢١٣٣٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣...بازنویسی و باز آفرینی متون كهن فارسی و ١٤١٢١٣٣٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تطور متون شعر فارسی١٥١٢١٣٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تطور متون نثرفارسی١٦١٢١٣٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣روش تحقیق در ادبیات كودك ونوجوان١٧١٢١٣٣٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٨١٢٢٠٦٥٨
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دوره :آموزشي الكترونيكي رسميمقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۴۲ - زبان وادبيات فارسي -ادبيات كودك ونوجوان

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 : ۴۶۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كودك و تفكر خلاق١١٢١٣٢٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نقد و نظریه ادبیات كودك٢١٢١٣٢٤٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)(آموزش محور)٣١٢١٣٢٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بلاغت ٢ (بدیع و بیان)٤١٢١٣٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١متون نظم (٢) قسمت دوم: شاهنامه(٢)٥١٢١٣٢٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢متون نظم و نثر عربی٦١٢١٣٣٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣نظریه ها و نقد ادبی٧١٢١٣٣٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢ساخت دستورى زبان فارسی٨١٢١٣٣٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢بلاغت كاربردى٩١٢١٣٣٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١كتاب هاى تصویرى١٠١٢١٣٣٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢ادبیات دینی كودك و نوجوان١١١٢١٣٣٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣فلسفه و روانشناسی كودكی و نوجوانی١٢١٢١٣٣٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣...بازنویسی و باز آفرینی متون كهن فارسی و ١٣١٢١٣٣٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١آشنایی با ادبیات كودك(كلیات و مبناها)١٤١٢١٣٣٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تطور متون شعر فارسی١٥١٢١٣٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تطور متون نثرفارسی١٦١٢١٣٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣روش تحقیق در ادبیات كودك ونوجوان١٧١٢١٣٣٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤رمان نوجوان(آموزش محور)١٨١٢١٣٣٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤كودك و رسانه(آموزش محور)١٩١٢١٣٣٩٥

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 تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۳۰ - زبان وادبيات عرب

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۰ - زبان و ادبيات عربي

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 : ۳۶۴ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٤مباحث زبان شناسی عربی٣١٢٣٠٠٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣ادبیات داستانی٤١٢٣٠٠٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١نحو ٥١٢٣٠٠٧٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١صرف ٦١٢٣٠٠٧٨١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٧١٢٣٠١٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١تحلیل صرفی ونحوى متون ادبی٨١٢٣٠١٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١نقد و مكتب هاى ادبی٩١٢٣٠١٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١...تحلیل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دور١٠١٢٣٠١٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١تفاسیر ادبی قرآن كریم١١١٢٣٠١٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢تحلیل و نقد نثر در دوره عباسی١٢١٢٣٠١٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢تحلیل و نقد شعر در دوره عباسی١٣١٢٣٠١٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢...تحلیل متون ادبی با رویكرد بلاغت قدیم وج١٤١٢٣٠١٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢...روش تحقیق،مقاله نویسی و سمینار در مسا١٥١٢٣٠١٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢ادبیات مقاومت١٦١٢٣٠١٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣تحلیل و نقد نثر دوره معاصر١٧١٢٣٠١٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣تحلیل و نقد شعر دوره معاصر١٨١٢٣٠١٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣روش تدریس متون ادبی١٩١٢٣٠١٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٣ادبیات تطبیقی٢٠١٢٣٠١٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١بلاغت٢١١٢٣٠١٤٣
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۳۰ - زبان وادبيات عرب

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۰-۸۹رشته :۱۳ - زبان و ادبيات عربي-ادبيات عربي

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 : ۳۶۵ 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

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١صرف ٣١٢٣٠٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مكالمه ٤١٢٣٠٠٠٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١متون نظم ونثرمعاصر٥١٢٣٠٠٠٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١انشاء ٦١٢٣٠٠١٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١متون تخصصی انگلیسی٧١٢٣٠٠٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مباحث صرفی و نحوى٨١٢٣٠٠٥٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموى٩١٢٣٠٠٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموى١٠١٢٣٠٠٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢شعر عربی در دوره عباسی١١١٢٣٠٠٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢نثر عربی در دوره عباسی١٢١٢٣٠٠٦٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢نقد ادبی و مكاتب نقدى١٣١٢٣٠٠٦٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢مباحث علوم بلاغی١٤١٢٣٠٠٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢مباحث زبان شناسی عربی١٥١٢٣٠٠٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢روش تحقیق و سمینار١٦١٢٣٠٠٦٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣شعر دوره معاصر١٧١٢٣٠٠٦٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣نثر دوره معاصر١٨١٢٣٠٠٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣تفاسیر ادبی قرآن كریم١٩١٢٣٠٠٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣ادبیات داستانی٢٠١٢٣٠٠٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣ادبیات عرفانی٢١١٢٣٠٠٧٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٢١٢٣٠١٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٤ادبیات تطبیقی ( آموزش محور )٢٣١٢٣٠١٢٧
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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 :۳۰ - زبان وادبيات عرب

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۳ - زبان و ادبيات عربي-ادبيات عربي

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 : ۳۶۶ 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

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١صرف ٣١٢٣٠٠٠١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١مكالمه ٤١٢٣٠٠٠٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١متون نظم ونثرمعاصر٥١٢٣٠٠٠٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١انشاء ٦١٢٣٠٠١٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١متون تخصصی انگلیسی٧١٢٣٠٠٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١مباحث صرفی و نحوى٨١٢٣٠٠٥٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموى٩١٢٣٠٠٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموى١٠١٢٣٠٠٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢شعر عربی در دوره عباسی١١١٢٣٠٠٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢نثر عربی در دوره عباسی١٢١٢٣٠٠٦٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢نقد ادبی و مكاتب نقدى١٣١٢٣٠٠٦٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢مباحث علوم بلاغی١٤١٢٣٠٠٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢مباحث زبان شناسی عربی١٥١٢٣٠٠٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢روش تحقیق و سمینار١٦١٢٣٠٠٦٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣شعر دوره معاصر١٧١٢٣٠٠٦٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣نثر دوره معاصر١٨١٢٣٠٠٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣تفاسیر ادبی قرآن كریم١٩١٢٣٠٠٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری٣ادبیات داستانی٢٠١٢٣٠٠٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣ادبیات عرفانی٢١١٢٣٠٠٧٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٢١٢٣٠١٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٤ادبیات تطبیقی ( آموزش محور )٢٣١٢٣٠١٢٧
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۲۵ - زبان وادبيات انگليسي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۱۱ - آموزش زبان انگليسي

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 : ۳۵۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

تشریحی٣سمینار٢١١١٦١٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١نگارش پیشرفته٣١٢١٢٠٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١كلیات زبان شناسی ٤١٢١٢٠٦١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١روش تدریس زبان انگلیسی٥١٢١٢٠٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اصول وروش تحقیق ٦١٢١٢٠٩١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١آزمون سازى زبان انگلیسی٧١٢١٢٠٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١آواشناسی آموزشی٨١٢١٢٢٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١اصول وروش تدریس زبانهاى خارجی٩١٢١٢٢٣٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢نگارش پیشرفته١٠١٢١٢٢٣٥

تشریحی٤سمینار٢(آموزش محور)١١١٢١٢٢٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحیCall٤(اموزش محور)١٢١٢١٢٢٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٣١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مسا�ل زبان شناسی١٤١٢٢٥٠٤٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢اصول و روش تدریس مهارتها١٥١٢٢٥٠٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١آزمون سازى زبان خارجی١٦١٢٢٥٠٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢روش تحقیق درمسا�ل آموزش زبان١٧١٢٢٥٠٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢روانشناسی زبان١٨١٢٢٥٠٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢...زبان شناسی مقابله اى وتجزیه وتحلیل خط١٩١٢٢٥٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣انگلیسی بااهداف ویژه٢٠١٢٢٥٠٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣تدریس عملی٢١١٢٢٥٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٣ترجمه متون اسلامی٢٢١٢٢٥٠٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٣تجزیه وتحلیل كلام٢٣١٢٢٥٠٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤زبانشناسی كاربردى (آموزش محور)٢٤١٢٢٥١٢٨

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٥١٢٢٥١٢٩
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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 :۲۵ - زبان وادبيات انگليسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۱۱ - آموزش زبان انگليسي

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 : ۳۵۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١زبانشناسی كاربردى٢١٢١٢٤٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١اصول و روش تدریس٣١٢١٢٤٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١اصول و روش تحقیق٤١٢١٢٤٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١آزمون سازى٥١٢١٢٤٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٦١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١سنجش و ارزشیابی زبان٧١٢٢٥١٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١زبانشناسی در آموزش زبان٨١٢٢٥١٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١درآمدى بر تحلیل گفتمان٩١٢٢٥١٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١اصول و روش تدریس زبانهاى خارجی١٠١٢٢٥١٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢روش تدریس مهارتهاى زبان١١١٢٢٥١٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢نظریه هاى روانشناسی زبان١٢١٢٢٥١٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢انگلیسی براى اهداف ویژه١٣١٢٢٥١٦٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢نگارش متون علمی دانشگاهی١٤١٢٢٥١٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣فن آورى در آموزش زبان١٥١٢٢٥١٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣تهیه و تدوین مطالب درسی١٦١٢٢٥١٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣تدریس عملی١٧١٢٢٥١٦٥

تشریحی٣سمینار در مسا�ل آموزش زبان١٨١٢٢٥١٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٤نظریه هاى جامعه شناسی زبان(آموزش محور)١٩١٢٢٥١٦٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤بررسی آموزش زبان در ایران(آموزش محور)٢٠١٢٢٥١٦٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢١١٢٢٥١٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢روش تحقیق كمی و كیفی در آموزش زبان٢٢١٢٢٥١٧٥
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۲ - زبانشناسي و زبانهاي خارجي

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۱۱ - آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان

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 : ۱۳۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢تاریخ زبان فارسی٢١٢١٢٢٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢اصول ونظریه هاى آموزش زبان خارجه٣١٢١٢٢٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی٤١٢١٢٢٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢ساخت واژه در زبان فارسی٥١٢١٢٣١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢اصول معنی شناسی٦١٢١٢٣١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢نحو زبان فارسی٧١٢١٢٣١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣جامعه شناسی زبان٨١٢١٢٣١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣...نظریه هاى ارزشیابی و كاربرد آنها در زبان٩١٢١٢٣١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣زبان شناسی كاربردى١٠١٢١٢٣١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣تهیه و تدوین مواد درسی١١١٢١٢٣١٨

تشریحی٣زبان گفتارى معیار فارسی١٢١٢١٢٣١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣تجزیه و تحلیل كلام و كاریرد شناسی زبان١٣١٢١٢٣٢٠

تشریحی٣تدریس عملی ١٤١٢١٢٣٢١١

تشریحی٤سمینار تحقیق و تتبع نظرى(آموزش محور)١٥١٢١٢٣٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤روانشناسی زبان(آموزش محور)١٦١٢١٢٣٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مقدمات زبانشناسی١٧١٢١٢٣٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١مبانی روش تحقیق١٨١٢١٢٣٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١ساخت زبان فارسی١٩١٢١٢٣٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مفاهیم بنیادى درنحو٢٠١٢١٢٣٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١زبان خارجه٢١١٢١٢٣٣٠

تشریحی٤...سمینار گرایش هاى نوین در زبان شناسی و ٢٢١٢١٢٣٩٦

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 تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۲ - زبانشناسي و زبانهاي خارجي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۱ - آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان

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 : ۱۳۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢تاریخ زبان فارسی٢١٢١٢٢٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢اصول ونظریه هاى آموزش زبان خارجه٣١٢١٢٢٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی٤١٢١٢٢٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢ساخت واژه در زبان فارسی٥١٢١٢٣١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢اصول معنی شناسی٦١٢١٢٣١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢نحو زبان فارسی٧١٢١٢٣١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣جامعه شناسی زبان٨١٢١٢٣١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣...نظریه هاى ارزشیابی و كاربرد آنها در زبان٩١٢١٢٣١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣زبان شناسی كاربردى١٠١٢١٢٣١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣تهیه و تدوین مواد درسی١١١٢١٢٣١٨

تشریحی٣زبان گفتارى معیار فارسی١٢١٢١٢٣١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣تجزیه و تحلیل كلام و كاریرد شناسی زبان١٣١٢١٢٣٢٠

تشریحی٣تدریس عملی ١٤١٢١٢٣٢١١

تشریحی٤سمینار تحقیق و تتبع نظرى(آموزش محور)١٥١٢١٢٣٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٤روانشناسی زبان(آموزش محور)١٦١٢١٢٣٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مقدمات زبانشناسی١٧١٢١٢٣٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١مبانی روش تحقیق١٨١٢١٢٣٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١ساخت زبان فارسی١٩١٢١٢٣٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١مفاهیم بنیادى درنحو٢٠١٢١٢٣٢٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١زبان خارجه٢١١٢١٢٣٣٠

تشریحی٤...سمینار گرایش هاى نوین در زبان شناسی و ٢٢١٢١٢٣٩٦

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 تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۲ - زبانشناسي و زبانهاي خارجي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۱ - آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان

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 : ۱۳۴ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢اصول معنی شناسی٢١٢١٢٣١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١مبانی زبان شناسی٣١٢١٢٣٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١روش تحقیق در آموزش زبان فارسی٤١٢١٢٣٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١نظریه هاى آموزش و یادگیرى٥١٢١٢٣٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١سبك شناسی زبان فارسی معاصر٦١٢١٢٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١اصول و مبانی دستور زبان٧١٢١٢٣٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢نظام آوا�ی زبان فارسی٨١٢١٢٣٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢اصول و نظریه هاى آموزش زبان دوم / خارجی٩١٢١٢٣٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢نحو زبان فارسی١٠١٢١٢٣٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢صرف زبان فارسی١١١٢١٢٣٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢رویكردهاى طراحی برنامه دروس١٢١٢١٢٣٧٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣جامعه شناسی زبان١٣١٢١٢٣٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...نظریه هاى ارزشیابی و آزمون سازى و كاربر١٤١٢١٢٣٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣تهیه و تدوین مواد آموزشی١٥١٢١٢٣٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣...تجزیه و تحلیل گفتمان و كاربرد شناسی زب١٦١٢١٢٣٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣اصول وفنون آموزش مهارت زبانی١٧١٢١٢٣٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣زبانشناسی تربیتی١٨١٢١٢٣٨٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣روانشناسی زبان١٩١٢١٢٣٨٥

تشریحی٣سمینار مسا�ل فراگیرى/ یادگیرى زبان فارسی٢٠١٢١٢٣٨٨

تشریحی٤سمینار مسا�ل میان رشته اى (آموزش محور)٢١١٢١٢٣٨٩

تشریحی٤...سمینار گرایش هاى نوین در زبان شناسی و ٢٢١٢١٢٣٩٦

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 :۱۲ - زبانشناسي و زبانهاي خارجي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۲ - مترجمي زبان انگليسي

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 : ۱۳۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١فلسفه تعلیم و تربیت٢١٢١١٥٦٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١زبانشناسی كاربردى و ترجمه٣١٢١٢٣٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١روشهاى پیشرفته تحقیق و ترجمه٤١٢١٢٣٩٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١نظریه هاى ترجمه٥١٢١٢٣٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١ادب فارسی در ادبیات جهان٦١٢١٢٣٩٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه٧١٢١٢٣٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٢مقاله نویسی به زبان انگلیسی٨١٢١٢٣٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢مدل هاى ترجمه٩١٢١٢٣٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢نقد و بررسی آثار ترجمه شده١٠١٢١٢٤٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه١١١٢١٢٤٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣ارزشیابی پیشرفته و ترجمه١٢١٢١٢٤٠٣

تشریحی٣كارگاه ترجمه١٣١٢١٢٤٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣نقد كاربردى (در ادبیات انگلیسی)١٤١٢١٢٤٠٥

تشریحی٣سمینار مسا�ل ترجمه١٥١٢١٢٤٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١اصول و نظریه هاى آموزشی زبان١٦١٢١٢٤٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...بررسی و ترجمه آثار اسلامی( از فارسی به١٧١٢١٢٤٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١مبانی نظرى ترجمه١٨١٢١٢٤١٠

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 تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۲ - زبانشناسي و زبانهاي خارجي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۲۹ - زبان و ادبيات انگليسي

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 : ۱۳۶ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١سیرى درتاریخ ادبیات انگلیسی ٢١٢١٢١٢٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١شعرانگلیسی٣١٢١٢١٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١سیرى درتاریخ ادبیات انگلیسی ٤١٢١٢١٣١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١نقدادبی ٥١٢١٢١٤٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١ادبیات قرن هفده و هجده٦١٢١٢٢٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١شناخت ادبیات٧١٢١٢٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢داستان كوتاه٨١٢١٢٢٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢نقد ادبی٩١٢١٢٢٨٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢داستان بلند١٠١٢١٢٢٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢نمایشنامه معاصر انگلیسی١١١٢١٢٢٩٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١ادبیات آمریكا١٢١٢١٢٢٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٣ادبیات اروپا١٣١٢١٢٢٩٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣شعر دوره رمانتیك١٤١٢١٢٢٩٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٣شعر معاصر انگلیسی١٥١٢١٢٢٩٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣نقد و بررسی ادبیات فارسی١٦١٢١٢٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣روش تحقیق١٧١٢١٢٢٩٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١مباحث زبان شناسی١٨١٢١٢٣١١

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )(آموزش محور)١٩١٢١٢٣٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٤...ادبیات از دیدگاه زبان شناسی ( آموزش مح٢٠١٢١٢٣٢٤

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 :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۲ - زبانشناسي و زبانهاي خارجي

ترم اعمال :ترم دوم سال تحصيلي ۸۲_۸۱رشته :۳۰ - زبان شناسي همگاني

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 : ۱۳۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١مبانی زبانشناسی٢١٢١٢٢١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١تطورزبان فارسی٣١٢١٢٢١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١آواشناسی زبان فارسی٤١٢١٢٢١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١تاریخ زبانشناسی٥١٢١٢٢١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣ساخت زبان فارسی (ارشد)٦١٢١٢٢١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١زبان تخصصی٧١٢١٢٢٢٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢واج شناسی٨١٢١٢٢٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢روش تحقیق درمطالعات زبان شناسی٩١٢١٢٢٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢ساخت واژه١٠١٢١٢٢٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢اصول معنی شناسی زبان١١١٢١٢٢٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢جامعه شناسی زبان١٢١٢١٢٢٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢روانشناسی زبان١٣١٢١٢٢٢٦

تشریحی٤سمینار١(آموزش محور)١٤١٢١٢٢٧٥

تشریحی٤سمینار٢(آموزش محور)١٥١٢١٢٢٧٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤زبانشناسی كاربردى(آموزش محور)١٦١٢١٢٣٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٧١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣تجزیه وتحلیل كلام وكاربردشناسی١٨١٢٢٥٠٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣مكاتب زبان شناسی١٩١٢٢٥٠٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١...تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی واسلامی٢٠١٢٢٥٠٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣تهیه وتدوین موادآموزش زبان فارسی٢١١٢٢٥٠٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣زبان شناسی تاریخی وتطبیقی٢٢١٢٢٥٠٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢نحو(دستورگشتارى )٢٣١٢٢٥٠٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣گویش شناسی٢٤١٢٢٥٠٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣شیوه استدلال نحوى٢٥١٢٢٥٠٢٨

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٦١٢٢٥١٢٩
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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 :۱۲ - زبانشناسي و زبانهاي خارجي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۳۰ - زبان شناسي همگاني

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 : ۱۳۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١ساخت زبان فارسی٢١٢١٢٠٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١كلیات زبان شناسی ٣١٢١٢٠٥٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١كلیات زبان شناسی ٤١٢١٢٠٦١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١آواشناسی انگلیسی٥١٢١٢٠٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١مبانی زبانشناسی٦١٢١٢٢١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١تطورزبان فارسی٧١٢١٢٢١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١آواشناسی زبان فارسی٨١٢١٢٢١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١تاریخ زبانشناسی٩١٢١٢٢١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣ساخت زبان فارسی (ارشد)١٠١٢١٢٢١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١زبان تخصصی١١١٢١٢٢٢٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢واج شناسی١٢١٢١٢٢٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢روش تحقیق درمطالعات زبان شناسی١٣١٢١٢٢٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢ساخت واژه١٤١٢١٢٢٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢اصول معنی شناسی زبان١٥١٢١٢٢٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢جامعه شناسی زبان١٦١٢١٢٢٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢روانشناسی زبان١٧١٢١٢٢٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٤زبانشناسی كاربردى(آموزش محور)١٨١٢١٢٣٣١

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

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣تجزیه وتحلیل كلام وكاربردشناسی٢٠١٢٢٥٠٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣مكاتب زبان شناسی٢١١٢٢٥٠٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١...تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی واسلامی٢٢١٢٢٥٠٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣تهیه وتدوین موادآموزش زبان فارسی٢٣١٢٢٥٠٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣زبان شناسی تاریخی وتطبیقی٢٤١٢٢٥٠٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢نحو(دستورگشتارى )٢٥١٢٢٥٠٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣گویش شناسی٢٦١٢٢٥٠٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣شیوه استدلال نحوى٢٧١٢٢٥٠٢٨

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٨١٢٢٥١٢٩
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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 :۱۲ - زبانشناسي و زبانهاي خارجي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۳۰ - زبان شناسي همگاني

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 : ۱۳۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١ساخت زبان فارسی (ارشد)٢١٢١٢٢١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١واج شناسی٣١٢١٢٢٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢جامعه شناسی زبان٤١٢١٢٢٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢روانشناسی زبان٥١٢١٢٢٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١زبانشناسی كاربردى٦١٢١٢٣٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣نحو٧١٢١٢٣٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣تحلیل گفتمان و كاربرد شناسی زبان٨١٢١٢٣٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣زبان شناسی شناختی٩١٢١٢٣٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣نشانه شناسی١٠١٢١٢٣٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣تاریخ مطالعات زبانشناختی ایرانی و اسلامی١١١٢١٢٣٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اصول دستور زبان١٢١٢١٢٣٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١آواشناسی١٣١٢١٢٣٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١روش تحقیق در زبان شناسی١٤١٢١٢٣٦٨

تشریحی٤سمینارمسا�ل زبانشناختی (آموزش محور)١٥١٢١٢٣٨٦

تشریحی٤سمینار مسا�ل میان رشته اى (آموزش محور)١٦١٢١٢٣٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١صرف١٧١٢١٢٣٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تاریخ و سیر تحول زبان هاى ایرانی١٨١٢١٢٤١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١مقدمات زبانشناسی١٩١٢١٢٤١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢زبانشناسی تاریخی- تطبیقی٢٠١٢١٢٤٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢اصول معنی شناسی٢١١٢١٣١٧٣

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

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١مكاتب زبان شناسی٢٣١٢٢٥٠٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢گویش شناسی٢٤١٢٢٥٠٢٧
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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 :۱۲ - زبانشناسي و زبانهاي خارجي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸رشته :۳۰ - زبان شناسي همگاني

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 : ۱۴۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١ساخت زبان فارسی (ارشد)٢١٢١٢٢١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١واج شناسی٣١٢١٢٢٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢جامعه شناسی زبان٤١٢١٢٢٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢روانشناسی زبان٥١٢١٢٢٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١زبانشناسی كاربردى٦١٢١٢٣٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣نحو٧١٢١٢٣٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣تحلیل گفتمان و كاربرد شناسی زبان٨١٢١٢٣٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣زبان شناسی شناختی٩١٢١٢٣٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣نشانه شناسی١٠١٢١٢٣٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣تاریخ مطالعات زبانشناختی ایرانی و اسلامی١١١٢١٢٣٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١اصول دستور زبان١٢١٢١٢٣٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١آواشناسی١٣١٢١٢٣٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١روش تحقیق در زبان شناسی١٤١٢١٢٣٦٨

تشریحی٤سمینارمسا�ل زبانشناختی (آموزش محور)١٥١٢١٢٣٨٦

تشریحی٤سمینار مسا�ل میان رشته اى (آموزش محور)١٦١٢١٢٣٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١صرف١٧١٢١٢٣٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١تاریخ و سیر تحول زبان هاى ایرانی١٨١٢١٢٤١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١مقدمات زبانشناسی١٩١٢١٢٤١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢زبان شناسی تاریخی- تطبیقی٢٠١٢١٢٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢اصول معنی شناسی٢١١٢١٣١٧٣

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

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١مكاتب زبان شناسی٢٣١٢٢٥٠٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢گویش شناسی٢٤١٢٢٥٠٢٧
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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 :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۱ - زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش

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 : ۱۴۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢١٢١٣٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...متون نثر(١) متون ادبی- تاریخی با تاكید ٣١٢١٣٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بلاغت ٢ (بدیع و بیان)٤١٢١٣٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١متون نظم (٢) قسمت دوم: شاهنامه(٢)٥١٢١٣٢٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢متون نظم و نثر عربی٦١٢١٣٣٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢نظریه ها و نقد ادبی٧١٢١٣٣٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١ساخت دستورى زبان فارسی٨١٢١٣٣٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢بلاغت كاربردى٩١٢١٣٣٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تطور متون شعر فارسی١٠١٢١٣٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تطور متون نثرفارسی١١١٢١٣٣٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١اصول ومبانی نگارش و ویرایش١٢١٢١٣٣٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢قواعد نگارش١٣١٢١٣٣٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٢قواعد ویرایش١٤١٢١٣٣٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣قواعد ویرایش و نگارش علمی١٥١٢١٣٣٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣كارگاه ویرایش١٦١٢١٣٣٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣كارگاه نگارش١٧١٢١٣٣٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣نگارش و ویرایش متن درسی١٨١٢١٣٣٨٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٤ویرایش و چاپ و نشر(آموزش محور)١٩١٢١٣٣٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٤كارگاه ویرایش ترجمه(آموزش محور)٢٠١٢١٣٣٨٦

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 :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۴۰ - زبان و ادبيات فارسي

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 : ۱۴۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١نظم فارسی ١(شاهنامه )٢١٢١٣١٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١نثرفارسی ١(تاریخ بیهقی )٣١٢١٣١٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١عربی ١(صرف ونحو)٤١٢١٣١٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢تحقیق دردستورزبان فارسی٥١٢١٣١٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢...نثرفارسی ٤(كشف المحجوب و رساله قشیری٦١٢١٣١٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣عربی ٣(نظم عربی )٧١٢١٣١٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣نظم فارسی ٤(مثنوى )٨١٢١٣١٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣نثرفارسی ٣(مصباح الهدایه )٩١٢١٣١٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢نظم فارسی ٢(ناصرخسرووسنایی )١٠١٢١٣١٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣نثرفارسی ٢(تاریخ جهانگشاومرزبان نامه١١١٢١٣١٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢عربی ٢(نثرعربی )١٢١٢١٣١٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١زبان تخصصی خارجی١٣١٢١٣١٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢نظم فارسی ٣(خاقانی ونظامی )١٤١٢١٣١٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی١٥١٢١٣١٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢روش تحقیق پیشرفته١٦١٢١٣١٦٤

تشریحی٤سمینار١(آموزش محور)١٧١٢١٣٢١٩

تشریحی٤سمینار٢(آموزش محور)١٨١٢١٣٢٢٠

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)١٩١٢١٣٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤نقد ادبیات داستانی (آموزش محور)٢٠١٢١٣٢٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...متون نثر(١) متون ادبی- تاریخی با تاكید ٢١١٢١٣٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بلاغت ٢ (بدیع و بیان)٢٢١٢١٣٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١متون نظم (٢) قسمت دوم: شاهنامه(٢)٢٣١٢١٣٢٧٢

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 :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۴۰ - زبان و ادبيات فارسي

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 : ۱۴۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١نظم فارسی ١(شاهنامه )٢١٢١٣١٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١نثرفارسی ١(تاریخ بیهقی )٣١٢١٣١٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١عربی ١(صرف ونحو)٤١٢١٣١٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢تحقیق دردستورزبان فارسی٥١٢١٣١٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢...نثرفارسی ٤(كشف المحجوب و رساله قشیری٦١٢١٣١٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣عربی ٣(نظم عربی )٧١٢١٣١٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣نظم فارسی ٤(مثنوى )٨١٢١٣١٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣نثرفارسی ٣(مصباح الهدایه )٩١٢١٣١٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢نظم فارسی ٢(ناصرخسرووسنایی )١٠١٢١٣١٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣نثرفارسی ٢(تاریخ جهانگشاومرزبان نامه١١١٢١٣١٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢عربی ٢(نثرعربی )١٢١٢١٣١٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١زبان تخصصی خارجی١٣١٢١٣١٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢نظم فارسی ٣(خاقانی ونظامی )١٤١٢١٣١٤٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی١٥١٢١٣١٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢روش تحقیق پیشرفته١٦١٢١٣١٦٤

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)١٧١٢١٣٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤نقد ادبیات داستانی (آموزش محور)١٨١٢١٣٢٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...متون نثر(١) متون ادبی- تاریخی با تاكید ١٩١٢١٣٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بلاغت ٢ (بدیع و بیان)٢٠١٢١٣٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١متون نظم (٢) قسمت دوم: شاهنامه(٢)٢١١٢١٣٢٧٢

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 :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸رشته :۴۰ - زبان و ادبيات فارسي

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 : ۱۴۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢زبان تخصصی٢١٢١٣٢٢٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٣١٢١٣٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...متون نثر(١) متون ادبی- تاریخی با تاكید ٤١٢١٣٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بلاغت ٢ (بدیع و بیان)٥١٢١٣٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١متون نظم (٢) قسمت دوم: شاهنامه(٢)٦١٢١٣٢٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢متون نظم و نثر عربی٧١٢١٣٣٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢نظریه ها و نقد ادبی٨١٢١٣٣٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١ساخت دستورى زبان فارسی٩١٢١٣٣٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢بلاغت كاربردى١٠١٢١٣٣٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١متون نظم(١) شاهنامه١١١٢١٣٤٣٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١متون نثر(١) كشف المحجوب ورساله قشیریه١٢١٢١٣٤٣٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...سیر آرا وعقاید اسلامی و تاثیر آن در ادب ١٣١٢١٣٤٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢متون نظم (٢) مثنوى١٤١٢١٣٤٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣متون نظم (٣) خاقانی و نظامی١٥١٢١٣٤٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣متون نثر(٢) جهانگشا و مرزبان نامه١٦١٢١٣٤٤٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣تحقیق در شعر معاصر ایران١٧١٢١٣٤٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣مطالعات زبانی در متن ادبی١٨١٢١٣٤٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤تحقیق در نثر معاصر ایران (آموزش محور)١٩١٢١٣٤٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٤مبانی و روش هاى تصحیح متن(آموزش محور)٢٠١٢١٣٤٥٢

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 تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۴۱ - زبان وادبيات فارسي گرايش ادبيات مقاومت

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 : ۱۴۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١نقدادبی٢١٢١٣٠٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١ادبیات معاصر١نظم٣١٢١٣٠٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١سبك شناسی ٢نثر٤١٢١٣٠٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١تحقیق درمتون نظم ادبیات مقاومت ایران٥١٢١٣٢٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١صرف ونحو عربی٦١٢١٣٢٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١تحقیق درمتون نثر ادبیات مقاومت ایران٧١٢١٣٢٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١زبان تخصصی٨١٢١٣٢٢٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢حماسه هاى مذهبی وتاریخی٩١٢١٣٢٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢آشنایی باادبیات انقلاب اسلامی١٠١٢١٣٢٢٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢متون نثرعربی١١١٢١٣٢٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢...مرجع شناسی وروش تحقیق درادبیات مقاوم١٢١٢١٣٢٣٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢سبك شناسی ادبیات مقاومت ایران١٣١٢١٣٢٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣آشنایی باادبیات دفاع مقدس١٤١٢١٣٢٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣متون نظم عربی١٥١٢١٣٢٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣آشنایی باادبیات مقاومت جهان١٦١٢١٣٢٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣نقدادبیات مقاومت ایران١٧١٢١٣٢٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣تاریخ نهضت ها١٨١٢١٣٢٣٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)١٩١٢١٣٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤نقد ادبیات داستانی (آموزش محور)٢٠١٢١٣٢٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١كلیات نقد ادبی٢١١٢١٣٢٩٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١جریان شناسی شعر معاصر ایران٢٢١٢١٣٢٩٩

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 تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۴۲ - زبان وادبيات فارسي -ادبيات كودك ونوجوان

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 : ۱۴۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١انواع ادبی٢١٢١٣٠٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١زبان تخصصی٣١٢١٣٢٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١زیبایی شناسی ادبیات كودك٤١٢١٣٢٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١روش تحقیق در ادبیات كودك و نوجوان٥١٢١٣٢٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كودك و تفكر خلاق٦١٢١٣٢٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١آیین نگارش و فنون ساده نویسی٧١٢١٣٢٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢جامعه شناسی دوران كودكی٨١٢١٣٢٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نقد و نظریه ادبیات كودك٩١٢١٣٢٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢تاریخ ادبیات كودك و نوجوان در ایران١٠١٢١٣٢٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢كودك و ادبیات عامه١١١٢١٣٢٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣فلسفه كودكی١٢١٢١٣٢٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣تاریخ ادبیات كودك و نوجوان در جهان١٣١٢١٣٢٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣ادبیات دینی كودك١٤١٢١٣٢٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣..باز نویسی و باز آفرینی متون كهن فارسی ب١٥١٢١٣٢٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢ادبیات تطبیقی كودك و نوجوان١٦١٢١٣٢٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣كودك و رسانه١٧١٢١٣٢٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١آشنایی با سیر تحول نثر فارسی١٨١٢١٣٢٥٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١آشنایی با سیر تحول شعر فارسی١٩١٢١٣٢٥٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)(آموزش محور)٢٠١٢١٣٢٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤ادبیات كودك و ترجمه(آموزش محور)٢١١٢١٣٢٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١روانشناسی كودكی ونوجوانی٢٢١٢١٣٢٥٩

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 دوم سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۴۲ - زبان وادبيات فارسي -ادبيات كودك ونوجوان

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 : ۱۴۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١كودك و تفكر خلاق٢١٢١٣٢٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢نقد و نظریه ادبیات كودك٣١٢١٣٢٤٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)(آموزش محور)٤١٢١٣٢٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...متون نثر(١) متون ادبی- تاریخی با تاكید ٥١٢١٣٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بلاغت ٢ (بدیع و بیان)٦١٢١٣٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١متون نظم (٢) قسمت دوم: شاهنامه(٢)٧١٢١٣٢٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢متون نظم و نثر عربی٨١٢١٣٣٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣نظریه ها و نقد ادبی٩١٢١٣٣٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢ساخت دستورى زبان فارسی١٠١٢١٣٣٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢بلاغت كاربردى١١١٢١٣٣٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١كتاب هاى تصویرى١٢١٢١٣٣٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢ادبیات دینی كودك و نوجوان١٣١٢١٣٣٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣فلسفه و روانشناسی كودكی و نوجوانی١٤١٢١٣٣٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣...بازنویسی و باز آفرینی متون كهن فارسی و ١٥١٢١٣٣٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تطور متون شعر فارسی١٦١٢١٣٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تطور متون نثرفارسی١٧١٢١٣٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣روش تحقیق در ادبیات كودك ونوجوان١٨١٢١٣٣٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٤رمان نوجوان(آموزش محور)١٩١٢١٣٣٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤كودك و رسانه(آموزش محور)٢٠١٢١٣٣٩٥

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 تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۴۳ - زبان وادبيات فارسي-ادبيات پايداري

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 : ۱۴۸ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١حماسه هاى مذهبی وتاریخی٢١٢١٣٢٢٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٣١٢١٣٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...متون نثر(١) متون ادبی- تاریخی با تاكید ٤١٢١٣٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بلاغت ٢ (بدیع و بیان)٥١٢١٣٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١متون نظم (٢) قسمت دوم: شاهنامه(٢)٦١٢١٣٢٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تطور متون شعرفارسی٧١٢١٣٣١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تطورمتون نثرفارسی٨١٢١٣٣١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١مبانی ادبیات پایدارى٩١٢١٣٣١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢متون نظم و نثر عربی١٠١٢١٣٣٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣نظریه ها و نقد ادبی١١١٢١٣٣٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢ساخت دستورى زبان فارسی١٢١٢١٣٣٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣بلاغت كاربردى١٣١٢١٣٣٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٢...تاریخ تحلیلی ادبیات معاصر (با تكیه بر اد١٤١٢١٣٣٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢تحلیل متون نظم پایدارى١٥١٢١٣٣٦٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢تاریخ تحلیلی ادبیات پایدارى فارسی١٦١٢١٣٣٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣تحلیل متون نثر پایدارى١٧١٢١٣٣٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣...مطالعات تطبیقی ادبیات پایدارى ایران و ج١٨١٢١٣٣٦٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٤شناخت ادبیات دفاع مقدس(آموزش محور)١٩١٢١٣٣٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤...ادبیات نمایشی و ادبیات پایدارى(آموزش م٢٠١٢١٣٣٨٨

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 :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۴۵ - زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه

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 : ۱۴۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)(آموزش محور)٢١٢١٣٢٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...متون نثر(١) متون ادبی- تاریخی با تاكید ٣١٢١٣٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بلاغت ٢ (بدیع و بیان)٤١٢١٣٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١متون نظم (٢) قسمت دوم: شاهنامه(٢)٥١٢١٣٢٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢متون نظم و نثر عربی٦١٢١٣٣٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١كلیات و مبانی ادبیات عامه٧١٢١٣٣٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١نظریه ها و نقد ادبی٨١٢١٣٣٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢ساخت دستورى زبان فارسی٩١٢١٣٣٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢گویش شناسی و ادب عامه١٠١٢١٣٣٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢ادبیات داستانی عامه١١١٢١٣٣٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢بلاغت كاربردى١٢١٢١٣٣٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣ادبیات غیر داستانی عامه١٣١٢١٣٣٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣جامعه شناسی ادبیات عامه١٤١٢١٣٣٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣مرجع شناسی و روش تحقیق ادبیات عامه١٥١٢١٣٣٤٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣قصه شناسی١٦١٢١٣٣٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تطور متون شعر فارسی١٧١٢١٣٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تطور متون نثرفارسی١٨١٢١٣٣٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤نظریه ها و نقد ادبیات عامه (آموزش محور)١٩١٢١٣٣٩٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٤زیبایی شناسی ادبیات عامه (آموزش محور)٢٠١٢١٣٣٩٤

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 :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۴۶ - زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي

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 : ۱۵۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى)(آموزش محور)٢١٢١٣٢٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...متون نثر(١) متون ادبی- تاریخی با تاكید ٣١٢١٣٢٦٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١بلاغت ٢ (بدیع و بیان)٤١٢١٣٢٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١متون نظم (٢) قسمت دوم: شاهنامه(٢)٥١٢١٣٢٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢متون نظم و نثر عربی٦١٢١٣٣٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢نظریه ها و نقد ادبی٧١٢١٣٣٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢ساخت دستورى زبان فارسی٨١٢١٣٣٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣بلاغت كاربردى٩١٢١٣٣٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١تاریخچه ادبیات تطبیقی١٠١٢١٣٣٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١...رویكردها و روشهاى تحقیق در ادبیات تطبی١١١٢١٣٣٤٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢تعاملات و روابط ادبی ایران و جهان١٢١٢١٣٣٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢بررسی تطبیقی انواع ادبی١٣١٢١٣٣٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣مبانی نظرى و نظریه هاى ادبیات تطبیقی١٤١٢١٣٣٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣مطالعات بینا رشته اى در ادبیات تطبیقی١٥١٢١٣٣٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهی١٦١٢١٣٣٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تطور متون شعر فارسی١٧١٢١٣٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تطور متون نثرفارسی١٨١٢١٣٣٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی٤..بررسی پژوهشهاى تطبیقی در زبان و ادبیات١٩١٢١٣٣٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤...بررسی تطبیقی شخصیت ها و مضامین ادبی٢٠١٢١٣٣٩٢

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 تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۴۷ - زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي

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 : ۱۵۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢١٢١٣٢٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تاریخ زبان فارسی٣١٢١٣٣٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢متون نظم و نثر عربی٤١٢١٣٣٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٢نظریه ها و نقد ادبی٥١٢١٣٣٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١ساخت دستورى زبان فارسی٦١٢١٣٣٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢بلاغت كاربردى٧١٢١٣٣٤١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تطور متون شعر فارسی٨١٢١٣٣٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تطور متون نثرفارسی٩١٢١٣٣٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی١آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی١٠١٢١٣٣٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١...مبانی زبان شناسی وكاربرد آن در زبان فار١١١٢١٣٣٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢زبان خارجی تخصصی١٢١٢١٣٣٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١روانشناسی آموزشی وروش تدریس١٣١٢١٣٣٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢روش آموزش زبان فارسی به فارسی زبانان١٤١٢١٣٤٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢...روش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبا١٥١٢١٣٤٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣درست نویسی و نگارش فارسی١٦١٢١٣٤٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣...آموزش مقایسه اى گونه گفتارى و نوشتارى ١٧١٢١٣٤٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣ساخت واژه در زبان فارسی١٨١٢١٣٤٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣اصول و نظریه هاى آموزش زبان١٩١٢١٣٤٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣زبانشناسی كاربردى و آموزش زبان فارسی٢٠١٢١٣٤٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤...مرجع شناسی و روش تحقیق در زبان(آموزش٢١١٢١٣٤٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤...قلمرو زبان فارسی و عوامل رشد و گسترش آ٢٢١٢١٣٤٠٩

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

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۳ - ادبيات فارسي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۵۱ - آموزش زبان فارسي

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 : ۱۵۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢آماراستنباطی٢١١١٧١١٥

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

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مقدمات برنامه ریزى آموزشی ودرسی٤١٢١١٠٢٢

تشریحی٤...سمینار دربرنامه آموزش زبان فارسی٢(آموز٥١٢١٢٢٧٣

تشریحی٤كارورزى٢(آموزش محور)٦١٢١٢٢٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مقدمات زبان شناسی٧١٢١٣٠٥٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١كاربردنظریه هاى اجتماعی درآموزش زبان٨١٢١٣١٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١آواشناسی زبان فارسی٩١٢١٣١٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی١...زمینه كاربردروانشناسی درآموزش زبان فار١٠١٢١٣١٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...كاربرد تكنولوژى آموزشی درآموزش زبان فار١١١٢١٣١٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١زبان تخصصی انگلیسی١٢١٢١٣١٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢برنامه ریزى درسی تهیه وتدوین موادآموزشی١٣١٢١٣١٧١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١روانشناسی خواندن ونوشتن١٤١٢١٣١٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢اصول معنی شناسی١٥١٢١٣١٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢روشهاى تدریس زبان١٦١٢١٣١٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی٣تدریس مهارتهاى كلامی١٧١٢١٣١٧٧

تشریحی٣سمیناردربرنامه آموزش زبان فارسی١٨١٢١٣١٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٢...تشخیص نارسا�یهاى یادگیرى خواندن ونوش١٩١٢١٣١٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١روش تحقیق پیشرفته٢٠١٢١٣١٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣كارورزى٢١١٢١٣١٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣تدریس مهارتهاى خواندن ونوشتن٢٢١٢١٣١٨٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٤زبانشناسی كاربردى(آموزش محور)٢٣١٢١٣٢٣٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١تفكر و زبان٢٤١٢١٧٠٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٥١٢٢٠٦٥٨

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٦١٢٢٥١٢٩
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