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95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :
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13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4زبان تخصصی31212354

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی7متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث بزبان 41212355

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6فارسی51213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی61215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 71215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه81215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه91215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی101218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 121220657

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1صرف كاربردی 131220732

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1نحو كاربردی 141220733

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كلام اسلامی151220734

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2تاریخ تحلیلی اسلام161220735

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1منطق171220736

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1آشنایی با ادیان بزرگ و كتب آسمانی181220737

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1كلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی191220738

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف كاربردی 201220739

تشریحی2رایانه و فضای مجازی211220741

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث221220742

ت و ترجمه قرآن231220743 تشریحی١2كارگاه قرا

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2(وحی ،نزول)١علوم قرآنی241220744

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تاریخ حدیث251220745

تشریحی1روانخوانی و تجوید مقدماتی261220746

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2نحو كاربردی 271220759

ت و ترجمه قرآن 281220808 تشریحی٢3كارگاه قرا

تشریحی3مهارت های آموزش و ترویج قرآن291220809

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3تفسیر ترتیبی قرآن 301220810

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3(اعجاز،تحریف پذیری)٢علوم قرآنی 311220811

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مصطلح الحدیث321220812

ات( تاریخ قرآن)331220813 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ كتابت قرآن وقرا

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3ماخذشناسی تفاسیر قرآن341220814

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3اصول و مقدمات تفسیر351220815
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08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١3فقه الحدیث361220816

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4مفردات قرآن371220817

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4(مكی و مدنی،اسبابنزول،محكم ٣علوم قرآنی 381220818

ت و ترجمه متون تخصصی 391220819 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١4قرا

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢4تفسیر ترتیبی قرآن 401220820

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١4علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 411220821

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١4تفسیر موضوعی قرآن 421220822

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4ماخذ شناسی حدیث431220823

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢4فقه الحدیث441220824

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی5(دلالت های قرآنی)٤علوم قرانی451220825

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٣5تفسیر تربیتی قرآن 461220826

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢5تفسیر موضوعی قرآن471220827

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن481220828

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٣5فقه الحدیث491220829

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5شناخت نهج البلاغه501220830

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5آشنایی با صحیفه سجادیه،ادعیه و زیارت ما511220831

ت و ترجمه متون تخصصی 521220832 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5قرا

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6آیین نگارش متون علمی531220836

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6كتاب شناسی و ماخذشناسی علوم اسلامی با 541220838

تشریحی6مراكز پژوهش قرآن وحدیث ایران و جهان551220839

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7رابطه قرآن وسنت561220840

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7آیین ویرایش متون علمی571220851

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7هندسه دانش های قرآنی و حدیثی581220852

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٤7فقه الحدیث 591220858

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس601220889

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی611223266

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5دانش خانواده و جمعیت621233043
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13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4زبان تخصصی31212354

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی7متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث بزبان 41212355

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6فارسی51213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی61215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 71215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه81215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه91215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی101218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 121220657

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1صرف كاربردی 131220732

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1نحو كاربردی 141220733

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كلام اسلامی151220734

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2تاریخ تحلیلی اسلام161220735

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1منطق171220736

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1آشنایی با ادیان بزرگ و كتب آسمانی181220737

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1كلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی191220738

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف كاربردی 201220739

تشریحی2رایانه و فضای مجازی211220741

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث221220742

ت و ترجمه قرآن231220743 تشریحی١2كارگاه قرا

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2(وحی ،نزول)١علوم قرآنی241220744

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تاریخ حدیث251220745

تشریحی1روانخوانی و تجوید مقدماتی261220746

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2نحو كاربردی 271220759

ت و ترجمه قرآن 281220808 تشریحی٢3كارگاه قرا

تشریحی3مهارت های آموزش و ترویج قرآن291220809

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3تفسیر ترتیبی قرآن 301220810

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3(اعجاز،تحریف پذیری)٢علوم قرآنی 311220811

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مصطلح الحدیث321220812

ات( تاریخ قرآن)331220813 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ كتابت قرآن وقرا

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3ماخذشناسی تفاسیر قرآن341220814

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3اصول و مقدمات تفسیر351220815
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08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١3فقه الحدیث361220816

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4مفردات قرآن371220817

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4(مكی و مدنی،اسبابنزول،محكم ٣علوم قرآنی 381220818

ت و ترجمه متون تخصصی 391220819 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١4قرا

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢4تفسیر ترتیبی قرآن 401220820

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١4علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 411220821

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١4تفسیر موضوعی قرآن 421220822

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4ماخذ شناسی حدیث431220823

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢4فقه الحدیث441220824

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی5(دلالت های قرآنی)٤علوم قرانی451220825

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٣5تفسیر تربیتی قرآن 461220826

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢5تفسیر موضوعی قرآن471220827

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن481220828

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٣5فقه الحدیث491220829

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5شناخت نهج البلاغه501220830

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5آشنایی با صحیفه سجادیه،ادعیه و زیارت ما511220831

ت و ترجمه متون تخصصی 521220832 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5قرا

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرنی 531220833

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6تفسیر ساختاری قرآن كریم541220834

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١6معنا شناسی 551220835

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6آیین نگارش متون علمی561220836

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6روش های تفسیری571220837

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6كتاب شناسی و ماخذشناسی علوم اسلامی با 581220838

تشریحی6مراكز پژوهش قرآن وحدیث ایران و جهان591220839

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7رابطه قرآن وسنت601220840

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6روش ها و شیوه های تدبر قرآن611220841

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7آیین ویرایش متون علمی621220851

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7هندسه دانش های قرآنی و حدیثی631220852

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7زبان قرآن641220853

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢7معنا شناسی651220854

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر661220855

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7قصص انبیاء در قرآن و عهدین671220856

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7روش شناسی مطالعات قرآنی بین رشته ای681220857

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٤7فقه الحدیث 691220858

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس701220889
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دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 299صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی711223266

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5دانش خانواده و جمعیت721233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - اديان و عرفان19رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 300صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی31213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی41215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 51215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه61215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی81218808

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١3زبان تخصصی 91220018

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1منطق 101220019

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مبادی فقه واصول111220023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4زبان تخصصی 121220025

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2منطق 131220028

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1كلام 141220033

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آشنایی باادیان بزرگ151220037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2كلام 161220040

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم بلاغی171220080

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١4تاریخ فلسفه اسلامی 181220113

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢7تاریخ فلسفه غرب 191220116

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1صرف 201220131

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف 211220132

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1نحوكاربردی 221220133

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2نحوكاربردی 231220134

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣3نحوكاربردی 241220135

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق درعلوم اسلامی251220136

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آشنایی بافقه261220137

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2كلیات فلسفه اسلامی271220138

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث281220139

ت ودرک متون عربی291220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3قرا

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٤4نحوكاربردی 301220141

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مهارتهای ترجمه311220142

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3سیری درنهج البلاغه321220143

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3كلیات عرفان اسلامی331220144

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن341220145

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4عرفان نظری351220146
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - اديان و عرفان19رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 301صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١3تاریخ تصوف 361220147

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١3متون عرفانی فارسی 371220148

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١3روشهای مطالعات دینی 381220149

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١5متون دینی به زبان خارجی 391220150

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4آشنایی باكلیات علم كلام401220151

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی5عرفان عملی411220152

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5تاریخ تصوف 421220153

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢5متون عرفانی فارسی 431220154

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢6متون دینی به زبان خارجی 441220156

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢6ادیان ایران پیش ازاسلام 451220157

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7ادیان ابتدایی وقدیم461220158

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٣7متون دینی به زبان خارجی 471220159

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١5ادیان هند481220160

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4دین خاوردور491220161

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١5تاریخ فرق اسلامی 501220162

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١6متون عرفانی عربی 511220163

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢7ادیان هند521220164

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢7متون عرفانی عربی 531220165

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢6تاریخ فرق اسلامی 541220166

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١6متون عرفانی به زبان خارجی 551220167

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١5ادیان ایران پیش ازاسلام 561220168

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7آشنایی باسنت های عرفانی غیراسلامی571220169

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢7متون عرفانی به زبان خارجی 581220170

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7دین بودا591220171

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6دین یهود601220172

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7فلسفه دین611220173

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6مسیحیت621220174

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١5تاریخ فلسفه غرب 631220205

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢5روشهای مطالعات دینی 641220273

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاریخ تحلیلی صدراسلام651220285

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی661220433

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6تاریخ فلسفه اسلامی 671220616

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 681220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس691220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران701223175
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - اديان و عرفان19رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 302صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی711223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران721229128

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7دانش خانواده و جمعیت731233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - تاريخ تمدن ملل اسالمي21رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 303صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١4زبان تخصصی 31212356

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5زبان تخصصی 41212357

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٣6زبان تخصصی 51212358

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی61213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی71215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 81215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه91215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه101215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی111218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1آشنایی باادیان بزرگ121220037

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی131220433

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 141220657

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كلام151220760

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1منطق161220761

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1تاریخ اسلام 171220762

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1آموزش زبان عربی 181220763

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلا191220764

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آشنایی با كلیات فقه و حقوق اسلامی201220765

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢2آموزش زبان عربی211220766

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٢2تاریخ اسلام 221220767

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2آشنایی با قرآن كریم231220768

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١2تاریخ علوم در اسلام 241220769

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2آشنایی با علوم حدیث251220770

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی261220771

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3آموزش نحو عربی 271220772

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٣3تاریخ اسلام 281220773

ت متون فرهنگ عربی291220774 13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3قرا

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3روش تحقیق301220775

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3جغرافیای تاریخی جهان اسلام 311220776

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١4تاریخ اموزش و پرورش در اسلام 321220777

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢4آموزش نحو عربی 331220778

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٤4تاریخ اسلام 341220779

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4تاریخ هنرهای اسلامی 351220780

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - تاريخ تمدن ملل اسالمي21رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 304صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی٢4تاریخ علوم در اسلام 361220781

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١4تاریخ تشكیلات اسلامی 371220782

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١4ترجمه از عربی به فارسی 381220783

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢5جغرافیای تاریخی جهان اسلام 391220784

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢5تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 401220785

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١5تاریخ اسلام در مصر و شام 411220786

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تاریخ حكومتهای متقارن در شرق از آغاز تا 421220787

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٣5تاریخ علوم در اسلام431220788

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی٢5تاریخ تشكیلات اسلامی 441220789

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5ترجمه از عربی به فارسی 451220790

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5تاریخ عثمانیان461220791

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١6وضع كنونی جهان اسلام 471220792

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6تاریخ نگاری در اسلام481220793

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢6تاریخ اسلام در مصر وشام 491220794

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢6تاریخ هنرهای اسلامی 501220795

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٤6تاریخ علوم در اسلام 511220796

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا دولت صفویه521220797

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6تاریخ تشیع531220798

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی6تاریخ اسلام در شبه قاره هند541220799

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢7وضع كنونی جهان اسلام 551220800

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی561220801

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7تاریخ صفویان571220802

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7كلیات فرهنگ و تمدن اسلامی581220803

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7تاریخ اسلام در مغرب591220804

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی7تاریخ اسلام در اندلس601220805

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7مطالعات اسلامی در غرب611220806

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3جغرافیا نگاری در اسلام621220807

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی--ارزشهای دفاع مقدس631220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران641223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی651223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران661229128

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7دانش خانواده و جمعیت671233043

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3مبانی كامپیوتر و كاربرد آن681322085
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13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی31213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی41215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 51215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه61215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی81218808

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١3زبان تخصصی 91220018

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1منطق 101220019

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مبادی فقه واصول111220023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4زبان تخصصی 121220025

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2منطق 131220028

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1كلام 141220033

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آشنایی باادیان بزرگ151220037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2كلام 161220040

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7حقوق جزای خصوصی اسلام171220077

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١4اصول فقه 181220079

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم بلاغی191220080

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6حقوق جزای عمومی اسلام201220085

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢5اصول فقه 211220087

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7حقوق تطبیقی221220092

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3كلیات حقوق231220093

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1صرف 241220131

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف 251220132

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1نحوكاربردی 261220133

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2نحوكاربردی 271220134

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣3نحوكاربردی 281220135

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق درعلوم اسلامی291220136

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آشنایی بافقه301220137

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2كلیات فلسفه اسلامی311220138

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث321220139

ت ودرک متون عربی331220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3قرا

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٤4نحوكاربردی 341220141

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مهارتهای ترجمه351220142
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08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3سیری درنهج البلاغه361220143

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3كلیات عرفان اسلامی371220144

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن381220145

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١4قواعدفقه 391220225

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5قواعدفقه 401220227

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5مباحثی ازحقوق مدنی (قواعدعمومی قراردادها)411220228

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تاریخ فقه وفقها421220229

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٣6اصول فقه 431220230

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی6آیات الاحكام441220231

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١5حقوق تجارت 451220232

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١6فقه تطبیقی 461220233

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی5آیین دادرسی مدنی471220234

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6)(مبانی فقهی وحقوقی معاملا2حقوق تجارت(481220235

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6حقوق كار491220236

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٥6فقه 501220237

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7آیین دادرسی كیفری511220238

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7حقوق ثبت521220239

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢7فقه تطبیقی 531220240

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5حقوق بین المللی عمومی وخصوصی541220281

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤7اصول فقه 551220282

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٦7فقه 561220283

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7فلسفه فقه571220284

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاریخ تحلیلی صدراسلام581220285

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی591220433

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣5زبان تخصصی 601220463

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١3فقه 611220569

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢4فقه 621220570

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٣5فقه 631220571

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤6فقه 641220572

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 651220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس661220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران671223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی681223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران691229128

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7دانش خانواده و جمعیت701233043
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نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فقه و مباني حقوق اسالمي22رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 307صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)21211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی31212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی41213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی51215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١6ورزش 61215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه71215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6ورزش ویژه81215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی91218808

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١6زبان تخصصی 101220018

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١2منطق 111220019

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢8زبان تخصصی 121220025

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢3منطق 131220028

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١4آیات الاحكام 141220048

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢5آیات الاحكام 151220051

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5فقه تطبیقی161220054

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مبادی اصول171220071

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١4اصول فقه 181220079

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6حقوق جزای عمومی اسلام191220085

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢5اصول فقه 201220087

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1صرف 211220131

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف 221220132

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی7مهارتهای ترجمه231220142

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8مباحثی ازحقوق مدنی (قواعدعمومی قراردادها)241220228

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٣6اصول فقه 251220230

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4آیین دادرسی مدنی261220234

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7آیین دادرسی كیفری271220238

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤7اصول فقه 281220282

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی291220433

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 301220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس311220889

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1تاریخ و سیره پیامبر اكرم(ص)321220952

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبادی عمومی فقه331220953

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كلام و عقاید اسلامی341220954

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2)1نحو (351220955

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر
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08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تاریخ و سیره پیشوایان معصوم361220956

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2مبادی خصوصی فقه371220957

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2كلیات علم حقوق381220958

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیقو مرجع شناسی فقه و اصول391220959

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3)2نحو (401220960

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3)1فقه (411220961

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3تاریخ فقه و اجتهاد اهل سنت421220962

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3آشنایی با تفسیر قرآن كریم431220963

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3كلیات علوم حدیث441220964

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3حقوق خانواده 451220965

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4)3نحو (461220966

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4)2فقه (471220967

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4تاریخ فقه و اجتهاد مكتب تشیع481220968

ت و درک متون مطبوعاتی491220969 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی5قرا

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5)3فقه (501220970

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی5اعراب قرآن و حدیث511220971

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6)4فقه (521220972

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی6قواعد فقه مدنی531220973

ت و درک متون معاصر541220974 11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6قرا

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7مبانی استنباط احكام مستحدثه551220975

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7قواعد فقه جزایی561220976

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی7حقوق جزای اختصاصی اسلام571220977

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7حقوق تجارت581220978

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی8آشنایی با فلسفه و عرفان اسلامی591220979

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢8حقوق خانواده 601220980

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8فقه مسایل خلافی فریقین611220981

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی8حقوق اساسی621223162

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی0كلیات حقوق شهروندی631223266

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )641233033

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت651233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

99-٠٠نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

99-٠٠نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فقه و مباني حقوق اسالمي22رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 309صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)21211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی31212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی41213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی51215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١6ورزش 61215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه71215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6ورزش ویژه81215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی91218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1سیره پیامبر و امامان (ع)101219084

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق و مرجع شناسی فقه و اصول111219085

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3تفسیر قرآن كریم121219086

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3فقه عبادی131219087

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3فقه خانواده141219088

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4)1فقه مدنی- عقود معین (151219089

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4)١ (مباحث الفاظ ١اصول فقه 161219090

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4فلسفه حقوق171219091

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5)2فقه مدنی- عقود معین (181219092

ی191219093 11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی5فقه قضا

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی5)٢ (مباحث الفاظ ٢اصول فقه 201219094

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5آیات الاحكام حقوقی211219095

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6 (امارات و عملیه)٣اصول فقه 221219096

ی231219097 11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فقه جزا

تشریحی6كارورزی حقوقی241219098

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7فقه احكام، وصیت و ارث251219099

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی7 (اصول عملیه، اجتهاد و تقلید)٤اصول فقه 261219100

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8تاریخ فقه و اجتهاد271219101

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی8آیات الاحكام عبادی281219102

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی8حقوق جزای اختصاصی291219103

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2كلیات فلسفه و عرفان اسلامی301219104

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3قواعد عمومی قراردادها311219105

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2منطق321219107

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١6زبان تخصصی 331220018

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢7زبان تخصصی 341220025

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8فقه تطبیقی351220054
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

99-٠٠نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

99-٠٠نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فقه و مباني حقوق اسالمي22رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 310صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مبادی فقه361220064

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2مبادی اصول371220071

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی8احادیث فقهی381220075

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6حقوق بین الملل اسلام391220081

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5حقوق جزای عمومی اسلام401220085

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4حقوق خانواده411220091

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1صرف 421220131

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف 431220132

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی6مهارتهای ترجمه441220142

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی5آیین دادرسی مدنی451220234

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8آیین دادرسی كیفری461220238

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی471220433

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 481220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2منطق491220736

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس501220889

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8كلام و عقاید اسلامی511220954

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2)1نحو (521220955

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1كلیات علم حقوق531220958

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3)2نحو (541220960

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3كلیات علوم حدیث551220964

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4)3نحو (561220966

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی6قواعد فقه مدنی571220973

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7مبانی استنباط احكام مستحدثه581220975

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7قواعد فقه جزایی591220976

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8حقوق تجارت601220978

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4فقه مسایل خلافی فریقین611220981

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7ادله اثبات دعوی621223060

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3حقوق اساسی631223162

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5حقوق كار641223164

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی0كلیات حقوق شهروندی651223266

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2حقوق اشخاص و اموال661223267

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2الزامات خارج از قرارداد671223268

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )681233033

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت691233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فلسفه و كالم اسالمي23رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 311صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی31213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی41215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 51215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه61215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی81218808

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١3زبان تخصصی 91220018

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مبادی فقه واصول101220023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4زبان تخصصی 111220025

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1كلام 121220033

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آشنایی باادیان بزرگ131220037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2كلام 141220040

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم بلاغی151220080

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3تاریخ فلسفه اسلامی 161220113

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢5تاریخ فلسفه غرب 171220116

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٣4منطق 181220119

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٣4كلام 191220123

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1صرف 201220131

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف 211220132

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1نحوكاربردی 221220133

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2نحوكاربردی 231220134

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣3نحوكاربردی 241220135

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق درعلوم اسلامی251220136

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آشنایی بافقه261220137

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2كلیات فلسفه اسلامی271220138

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث281220139

ت ودرک متون عربی291220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3قرا

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٤4نحوكاربردی 301220141

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مهارتهای ترجمه311220142

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3سیری درنهج البلاغه321220143

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3كلیات عرفان اسلامی331220144

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن341220145

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢5تاریخ فلسفه اسلامی 351220155
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فلسفه و كالم اسالمي23رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 312صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7فلسفه دین361220173

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١4حكمت متعالیه 371220200

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٢5حكمت متعالیه 381220201

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٤6زبان تخصصی 391220202

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3)1حكمت مشاء (401220203

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١3تاریخ فلسفه غرب 411220205

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٤5كلام 421220206

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٣6حكمت متعالیه 431220207

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٣6تاریخ فلسفه اسلامی 441220208

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی7فلسفه اخلاق451220209

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢6حكمت مشاء 461220210

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤7حكمت متعالیه 471220211

ل كلامی جدید481220212 08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١6مسا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی١5منطق جدید491220213

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5)1حكمت اشراق (501220214

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١6عرفان نظری 511220215

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7فلسفه معاصر521220217

ل كلامی جدید531220218 11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢7مسا

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7فلسفه تطبیقی541220219

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی7فلسفه علم551220220

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢6منطق جدید561220221

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢6حكمت اشراق 571220222

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢7عرفان نظری 581220223

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٤5منطق 591220280

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاریخ تحلیلی صدراسلام601220285

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی611220433

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1منطق 621220460

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2منطق 631220461

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٣5زبان تخصصی 641220462

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 651220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس661220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران671223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی681223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران691229128

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7دانش خانواده و جمعیت701233043

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فلسفه و كالم اسالمي23رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 313صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)21211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی31212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی41213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی51215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 61215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه71215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه81215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی91218808

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٦6فلسفه اسلامی 101219058

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی6مغالطات111219059

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7زبان تخصصی121219060

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7منطق جدید131219061

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7حكمت مشاء141219062

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی٣8عرفان نظری 151219063

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8تاریخ اسلام161219064

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی8كلام جدید171219065

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢8آموزش نحو عربی 181219066

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5حكمت اشراق191220000

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٢6آموزش زبان عربی 201220014

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١4كلام 211220033

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آشنایی باادیان بزرگ221220037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5كلام 231220040

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1تاریخ فلسفه اسلامی 241220113

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢4تاریخ فلسفه غرب 251220116

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٣6كلام 261220123

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢2تاریخ فلسفه اسلامی 271220155

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١3تاریخ فلسفه غرب 281220205

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٤7كلام 291220206

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٣3تاریخ فلسفه اسلامی 301220208

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١4عرفان نظری 311220215

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8فلسفه تطبیقی321220219

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6عرفان نظری 331220223

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7فلسفه دین341220400

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی351220433
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فلسفه و كالم اسالمي23رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 314صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )361220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی371220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 381220657

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1آشنایی با كلیات فقه و حقوق اسلامی391220765

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1آشنایی با قرآن كریم401220768

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی411220771

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس421220889

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1فلسفه اسلامی 431220982

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1فلسفه و تاریخ علم كلام441220983

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢2فلسفه اسلامی 451220984

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2منطق تصور461220985

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2آشنایی با علوم حدیث471220986

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مبانی كامپیوتر و كاربرد آن481220987

ت متون فرهنگ عربی (491220988 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2)1قرا

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی٣3فلسفه اسلامی 501220989

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3منطق تصدیق511220990

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١3آموزش نحو عربی 521220991

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٤4فلسفه اسلامی 531220992

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4قیاس و برهان541220993

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١4ترجمه از عربی به فارسی 551220994

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4خداشناسی در قرآن و حدیث561220995

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٥5فلسفه اسلامی 571220996

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٣5تاریخ فلسفه غرب 581220997

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5جدل، خطابه و شعر591220998

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١5آموزش زبان عربی 601220999

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران611223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی0كلیات حقوق شهروندی621223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران631229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 641233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 651233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )661233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )671233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه681233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت691233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم قرآن و حديث- مطالعات حديث26رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 315صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4زبان تخصصی31212354

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی7متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث بزبان 41212355

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6فارسی51213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی61215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 71215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه81215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه91215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی101218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 121220657

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1صرف كاربردی 131220732

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1نحو كاربردی 141220733

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كلام اسلامی151220734

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2تاریخ تحلیلی اسلام161220735

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1منطق171220736

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1آشنایی با ادیان بزرگ و كتب آسمانی181220737

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1كلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی191220738

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف كاربردی 201220739

تشریحی2رایانه و فضای مجازی211220741

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث221220742

ت و ترجمه قرآن231220743 تشریحی١2كارگاه قرا

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2(وحی ،نزول)١علوم قرآنی241220744

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تاریخ حدیث251220745

تشریحی1روانخوانی و تجوید مقدماتی261220746

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2نحو كاربردی 271220759

ت و ترجمه قرآن 281220808 تشریحی٢3كارگاه قرا

تشریحی3مهارت های آموزش و ترویج قرآن291220809

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3تفسیر ترتیبی قرآن 301220810

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3(اعجاز،تحریف پذیری)٢علوم قرآنی 311220811

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مصطلح الحدیث321220812

ات( تاریخ قرآن)331220813 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ كتابت قرآن وقرا

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3ماخذشناسی تفاسیر قرآن341220814

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3اصول و مقدمات تفسیر351220815

...

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم قرآن و حديث- مطالعات حديث26رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 316صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١3فقه الحدیث361220816

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4مفردات قرآن371220817

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4(مكی و مدنی،اسبابنزول،محكم ٣علوم قرآنی 381220818

ت و ترجمه متون تخصصی 391220819 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١4قرا

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢4تفسیر ترتیبی قرآن 401220820

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١4علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 411220821

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١4تفسیر موضوعی قرآن 421220822

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4ماخذ شناسی حدیث431220823

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢4فقه الحدیث441220824

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی5(دلالت های قرآنی)٤علوم قرانی451220825

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٣5تفسیر تربیتی قرآن 461220826

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢5تفسیر موضوعی قرآن471220827

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن481220828

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٣5فقه الحدیث491220829

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5شناخت نهج البلاغه501220830

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5آشنایی با صحیفه سجادیه،ادعیه و زیارت ما511220831

ت و ترجمه متون تخصصی 521220832 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5قرا

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6آیین نگارش متون علمی531220836

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6كتاب شناسی و ماخذشناسی علوم اسلامی با 541220838

تشریحی6مراكز پژوهش قرآن وحدیث ایران و جهان551220839

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7رابطه قرآن وسنت561220840

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی6آشنایی با رجال571220842

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی6مشكل الحدیث581220843

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین591220844

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر601220845

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6تحقیق موضوعی در حدیث611220846

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7توثیق و تضعیف621220847

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی7رجال كاربردی با تكیه بر سند شناس631220848

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7اختلاف الحدیث641220849

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7روش شناسی مطالعات حدیثی بین رشته ای651220850

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7آیین ویرایش متون علمی661220851

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7هندسه دانش های قرآنی و حدیثی671220852

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٤7فقه الحدیث 681220858

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس691220889

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی701223266
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم قرآن و حديث- مطالعات حديث26رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 317صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6كتابخانه دیجتالی711224266

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5دانش خانواده و جمعیت721233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم قرآن و حديث- مطالعات قرآن27رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 318صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4زبان تخصصی31212354

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی7متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث بزبان 41212355

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6فارسی51213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی61215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 71215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه81215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه91215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی101218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 121220657

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1صرف كاربردی 131220732

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1نحو كاربردی 141220733

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كلام اسلامی151220734

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2تاریخ تحلیلی اسلام161220735

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1منطق171220736

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1آشنایی با ادیان بزرگ و كتب آسمانی181220737

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1كلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی191220738

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف كاربردی 201220739

تشریحی2رایانه و فضای مجازی211220741

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث221220742

ت و ترجمه قرآن231220743 تشریحی١2كارگاه قرا

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2(وحی ،نزول)١علوم قرآنی241220744

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تاریخ حدیث251220745

تشریحی1روانخوانی و تجوید مقدماتی261220746

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2نحو كاربردی 271220759

ت و ترجمه قرآن 281220808 تشریحی٢3كارگاه قرا

تشریحی3مهارت های آموزش و ترویج قرآن291220809

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3تفسیر ترتیبی قرآن 301220810

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3(اعجاز،تحریف پذیری)٢علوم قرآنی 311220811

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مصطلح الحدیث321220812

ات( تاریخ قرآن)331220813 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ كتابت قرآن وقرا

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3ماخذشناسی تفاسیر قرآن341220814

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3اصول و مقدمات تفسیر351220815
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم قرآن و حديث- مطالعات قرآن27رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 319صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١3فقه الحدیث361220816

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4مفردات قرآن371220817

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4(مكی و مدنی،اسبابنزول،محكم ٣علوم قرآنی 381220818

ت و ترجمه متون تخصصی 391220819 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١4قرا

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢4تفسیر ترتیبی قرآن 401220820

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١4علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 411220821

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١4تفسیر موضوعی قرآن 421220822

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4ماخذ شناسی حدیث431220823

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٢4فقه الحدیث441220824

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی5(دلالت های قرآنی)٤علوم قرانی451220825

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٣5تفسیر تربیتی قرآن 461220826

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢5تفسیر موضوعی قرآن471220827

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن481220828

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٣5فقه الحدیث491220829

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5شناخت نهج البلاغه501220830

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5آشنایی با صحیفه سجادیه،ادعیه و زیارت ما511220831

ت و ترجمه متون تخصصی 521220832 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5قرا

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرنی 531220833

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6تفسیر ساختاری قرآن كریم541220834

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١6معنا شناسی 551220835

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6آیین نگارش متون علمی561220836

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6روش های تفسیری571220837

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6كتاب شناسی و ماخذشناسی علوم اسلامی با 581220838

تشریحی6مراكز پژوهش قرآن وحدیث ایران و جهان591220839

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6رابطه قرآن وسنت601220840

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6روش ها و شیوه های تدبر قرآن611220841

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7آیین ویرایش متون علمی621220851

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7هندسه دانش های قرآنی و حدیثی631220852

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7زبان قرآن641220853

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢7معنا شناسی651220854

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر661220855

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7قصص انبیاء در قرآن و عهدین671220856

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7روش شناسی مطالعات قرآنی بین رشته ای681220857

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٤7فقه الحدیث 691220858

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس701220889
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم قرآن و حديث- مطالعات قرآن27رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 320صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی711223266

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5دانش خانواده و جمعیت721233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي گرايش اديان وعرفان59رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 321صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی31213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی41215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 51215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه61215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی81218808

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١3زبان تخصصی 91220018

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1منطق 101220019

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مبادی فقه واصول111220023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4زبان تخصصی 121220025

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2منطق 131220028

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1كلام 141220033

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آشنایی باادیان بزرگ151220037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2كلام 161220040

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم بلاغی171220080

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١4تاریخ فلسفه اسلامی 181220113

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢7تاریخ فلسفه غرب 191220116

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1صرف 201220131

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف 211220132

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1نحوكاربردی 221220133

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2نحوكاربردی 231220134

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣3نحوكاربردی 241220135

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق درعلوم اسلامی251220136

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آشنایی بافقه261220137

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2كلیات فلسفه اسلامی271220138

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث281220139

ت ودرک متون عربی291220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3قرا

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٤4نحوكاربردی 301220141

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مهارتهای ترجمه311220142

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3سیری درنهج البلاغه321220143

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3كلیات عرفان اسلامی331220144

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن341220145

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4عرفان نظری351220146
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي گرايش اديان وعرفان59رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 322صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١3تاریخ تصوف 361220147

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١3متون عرفانی فارسی 371220148

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١3روشهای مطالعات دینی 381220149

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١5متون دینی به زبان خارجی 391220150

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4آشنایی باكلیات علم كلام401220151

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی5عرفان عملی411220152

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5تاریخ تصوف 421220153

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢5متون عرفانی فارسی 431220154

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢6متون دینی به زبان خارجی 441220156

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢6ادیان ایران پیش ازاسلام 451220157

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7ادیان ابتدایی وقدیم461220158

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٣7متون دینی به زبان خارجی 471220159

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١5ادیان هند481220160

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4دین خاوردور491220161

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١5تاریخ فرق اسلامی 501220162

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١6متون عرفانی عربی 511220163

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢7ادیان هند521220164

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢7متون عرفانی عربی 531220165

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢6تاریخ فرق اسلامی 541220166

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١6متون عرفانی به زبان خارجی 551220167

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١5ادیان ایران پیش ازاسلام 561220168

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7آشنایی باسنت های عرفانی غیراسلامی571220169

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢7متون عرفانی به زبان خارجی 581220170

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7دین بودا591220171

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی6دین یهود601220172

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7فلسفه دین611220173

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6مسیحیت621220174

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١5تاریخ فلسفه غرب 631220205

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢5روشهای مطالعات دینی 641220273

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاریخ تحلیلی صدراسلام651220285

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی661220433

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1 (دانشپذیری)١اندیشه اسلامی 671220584

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6تاریخ فلسفه اسلامی 681220616

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 691220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس701220889
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي گرايش اديان وعرفان59رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 323صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران711223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی721223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران731229128

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7دانش خانواده و جمعیت741233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمي60رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 324صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی31213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی41215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 51215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه61215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی81218808

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١3زبان تخصصی 91220018

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1منطق 101220019

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مبادی فقه واصول111220023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4زبان تخصصی 121220025

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2منطق 131220028

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1كلام 141220033

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آشنایی باادیان بزرگ151220037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2كلام 161220040

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٣6زبان تخصصی 171220043

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم بلاغی181220080

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1صرف 191220131

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف 201220132

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1نحوكاربردی 211220133

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2نحوكاربردی 221220134

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣3نحوكاربردی 231220135

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق درعلوم اسلامی241220136

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آشنایی بافقه251220137

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2كلیات فلسفه اسلامی261220138

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث271220139

ت ودرک متون عربی281220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3قرا

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٤4نحوكاربردی 291220141

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مهارتهای ترجمه301220142

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3سیری درنهج البلاغه311220143

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3كلیات عرفان اسلامی321220144

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن331220145

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3تاریخ نگاری دراسلام341220242

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3تاریخ اسلام ازوفات پیامبر تاسقوطبنی امیه351220243
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمي60رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 325صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3متون تاریخی وجغرافیایی به زبان فارسی361220244

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی5شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی371220245

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5كلیات فرهنگ وتمدن اسلامی381220246

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4تاریخ هنرهای اسلامی 391220247

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5تاریخ اسلام ازآغازخلافت عباسی تاسقوطبغداد401220248

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی4تاریخ اسلام درمصروشام411220249

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تاریخ اسلام درمغرب واندلس421220250

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢6تاریخ هنرهای اسلامی 431220251

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١5تاریخ تشكیلات اسلامی 441220252

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١4تاریخ علوم اسلام 451220254

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6تاریخ اسلام ازسقوطبغدادتاتاسیس دولت صفوی461220255

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی٢6تاریخ علوم دراسلام 471220256

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی٢6تاریخ تشكیلات اسلامی 481220257

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7مطالعات اسلامی درغرب491220258

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٣7تاریخ علوم دراسلام 501220261

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١5وضع كنونی جهان اسلام 511220262

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی6تاریخ اسلام درشبه قاره هند521220263

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢6جغرافیای تاریخی اسلام 531220264

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6جامعه شناسی تاریخی541220265

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5تاریخ آموزش وپرورش دراسلام551220266

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7تاریخ عثمانیان561220267

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢7وضع كنونی جهان اسلام 571220268

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7خطوطوكتیبه های اسلامی581220269

تشریحی7پژوهش درموضوعات منتخب591220272

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی7فرهنگ وتمدن مسلمانان دركشورهای غیرمسل601220275

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5متون تاریخی وجغرافیایی به زبان عربی611220276

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١5جغرافیای تاریخی اسلام 621220277

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7تاریخ صفویه631220278

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7جهان اسلام غرب واستعمار641220279

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاریخ تحلیلی صدراسلام651220285

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی661220433

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1 (دانشپذیری)١اندیشه اسلامی 671220584

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 681220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس691220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران701223175
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمي60رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 326صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی711223266

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4تاریخ تشیع721229010

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران731229128

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7دانش خانواده و جمعیت741233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي گرايش علوم قرآن وحديث61رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 327صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی31213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی41215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 51215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه61215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی81218808

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١3زبان تخصصی 91220018

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1منطق 101220019

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مبادی فقه واصول111220023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4زبان تخصصی 121220025

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2منطق 131220028

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1كلام 141220033

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آشنایی باادیان بزرگ151220037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2كلام 161220040

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١6فقه الحدیث 171220053

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢7فقه الحدیث 181220057

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم بلاغی191220080

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١3تاریخ قرآن 201220096

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4درایه الحدیث211220097

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5تاریخ قرآن 221220098

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3تاریخ تفسیرقرآن كریم 231220099

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4تاریخ حدیث241220102

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی٢5تاریخ تفسیرقرآن كریم 251220105

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1صرف 261220131

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف 271220132

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1نحوكاربردی 281220133

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2نحوكاربردی 291220134

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣3نحوكاربردی 301220135

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق درعلوم اسلامی311220136

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آشنایی بافقه321220137

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2كلیات فلسفه اسلامی331220138

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث341220139

ت ودرک متون عربی351220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3قرا
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي گرايش علوم قرآن وحديث61رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 328صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٤4نحوكاربردی 361220141

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مهارتهای ترجمه371220142

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3سیری درنهج البلاغه381220143

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3كلیات عرفان اسلامی391220144

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن401220145

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١3مكاتب وروشهای تفسیرقرآن كریم 411220175

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١4علوم قرآنی 421220176

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١4تفسیرترتیبی قرآن كریم 431220177

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7مفردات قرآن كریم441220178

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢5مكاتب وروشهای تفسیرقرآن كریم 451220179

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢5علوم قرآنی 461220180

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢5تفسیرترتیبی قرآن كریم 471220181

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی5اهل البیت درقرآن وحدیث481220182

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی5مبانی نقدوفهم حدیث491220183

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی٣6علوم قرآنی 501220184

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣6تفسیرترتیبی قرآن كریم 511220185

ت ودرک متون تفسیری521220186 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6قرا

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5كلیات علم رجال531220187

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١5شناخت نهج البلاغه 541220188

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی٤7تفسیرترتیبی قرآن كریم 551220189

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٤7علوم قرآنی 561220190

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١6تفسیرموضوعی قرآن كریم 571220191

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢6شناخت نهج البلاغه 581220192

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١6بلاغت قرآن كریم 591220193

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢7تفسیرموضوعی قرآن كریم 601220194

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢7بلاغت قرآن كریم 611220195

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6جوامع حدیثی621220196

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6قرآن وخاورشناسان631220197

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7تاثیرقرآن درپیدایش علوم زبان عربی641220198

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7شناخت ادعیه اهل بیت (ع )651220199

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاریخ تحلیلی صدراسلام661220285

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی671220433

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٣7زبان تخصصی 681220464

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1 (دانشپذیری)١اندیشه اسلامی 691220584

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 701220657
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي گرايش علوم قرآن وحديث61رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 329صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس711220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران721223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی731223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران741229128

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7دانش خانواده و جمعیت751233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي گرايش فلسفه وكالم اسالمي62رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 330صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی31213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی41215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 51215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه61215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی81218808

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١3زبان تخصصی 91220018

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مبادی فقه واصول101220023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4زبان تخصصی 111220025

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1كلام 121220033

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آشنایی باادیان بزرگ131220037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2كلام 141220040

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم بلاغی151220080

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١3تاریخ فلسفه اسلامی 161220113

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢5تاریخ فلسفه غرب 171220116

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٣4منطق 181220119

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٣4كلام 191220123

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1صرف 201220131

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف 211220132

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1نحوكاربردی 221220133

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2نحوكاربردی 231220134

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣3نحوكاربردی 241220135

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق درعلوم اسلامی251220136

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آشنایی بافقه261220137

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2كلیات فلسفه اسلامی271220138

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث281220139

ت ودرک متون عربی291220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3قرا

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٤4نحوكاربردی 301220141

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مهارتهای ترجمه311220142

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3سیری درنهج البلاغه321220143

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3كلیات عرفان اسلامی331220144

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن341220145

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢5تاریخ فلسفه اسلامی 351220155
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي گرايش فلسفه وكالم اسالمي62رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 331صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7فلسفه دین361220173

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١4حكمت متعالیه 371220200

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٢5حكمت متعالیه 381220201

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٤6زبان تخصصی 391220202

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3)1حكمت مشاء (401220203

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١3تاریخ فلسفه غرب 411220205

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٤5كلام 421220206

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٣6حكمت متعالیه 431220207

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٣6تاریخ فلسفه اسلامی 441220208

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی7فلسفه اخلاق451220209

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢6حكمت مشاء 461220210

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤7حكمت متعالیه 471220211

ل كلامی جدید481220212 08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١6مسا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی١5منطق جدید491220213

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5)1حكمت اشراق (501220214

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١6عرفان نظری 511220215

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7فلسفه معاصر521220217

ل كلامی جدید531220218 11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢7مسا

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7فلسفه تطبیقی541220219

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی7فلسفه علم551220220

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢6منطق جدید561220221

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢6حكمت اشراق 571220222

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢7عرفان نظری 581220223

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٤5منطق 591220280

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاریخ تحلیلی صدراسلام601220285

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی611220433

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1منطق 621220460

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2منطق 631220461

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٣5زبان تخصصی 641220462

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1 (دانشپذیری)١اندیشه اسلامی 651220584

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 661220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس671220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران681223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی691223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229128
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي گرايش فلسفه وكالم اسالمي62رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 332صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7دانش خانواده و جمعیت711233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي63رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 333صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی11212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی21213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی31215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 41215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه51215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه61215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی71218808

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١3زبان تخصصی 81220018

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1منطق 91220019

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مبادی فقه واصول101220023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4زبان تخصصی 111220025

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2منطق 121220028

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1كلام 131220033

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5آشنایی باادیان بزرگ141220037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2كلام 151220040

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی9حقوق جزای خصوصی اسلام161220077

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١5اصول فقه 171220079

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم بلاغی181220080

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8حقوق جزای عمومی اسلام191220085

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢6اصول فقه 201220087

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی9حقوق تطبیقی211220092

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5كلیات حقوق221220093

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1صرف 231220131

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف 241220132

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1نحوكاربردی 251220133

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2نحوكاربردی 261220134

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣3نحوكاربردی 271220135

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3روش تحقیق درعلوم اسلامی281220136

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3آشنایی بافقه291220137

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3كلیات فلسفه اسلامی301220138

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث311220139

ت ودرک متون عربی321220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3قرا

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٤4نحوكاربردی 331220141

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مهارتهای ترجمه341220142

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4سیری درنهج البلاغه351220143
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي63رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 334صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5كلیات عرفان اسلامی361220144

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن371220145

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١6قواعدفقه 381220225

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢7قواعدفقه 391220227

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7مباحثی ازحقوق مدنی (قواعدعمومی قراردادها)401220228

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6تاریخ فقه وفقها411220229

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٣7اصول فقه 421220230

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی8آیات الاحكام431220231

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١7حقوق تجارت 441220232

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١7فقه تطبیقی 451220233

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8آیین دادرسی مدنی461220234

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8)(مبانی فقهی وحقوقی معاملا2حقوق تجارت(471220235

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7حقوق كار481220236

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٥8فقه 491220237

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی9آیین دادرسی كیفری501220238

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9حقوق ثبت511220239

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢9فقه تطبیقی 521220240

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6حقوق بین المللی عمومی وخصوصی531220281

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤8اصول فقه 541220282

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٦9فقه 551220283

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی9فلسفه فقه561220284

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاریخ تحلیلی صدراسلام571220285

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی581220433

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣6زبان تخصصی 591220463

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١5فقه 601220569

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢6فقه 611220570

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٣7فقه 621220571

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤8فقه 631220572

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1 (دانشپذیری)١اندیشه اسلامی 641220584

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی-- قرآن كریم٣٠حفظ جزء 651220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس661220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران671223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی681223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران691229128

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7دانش خانواده و جمعیت701233043

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي63رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 335صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی--شناخت محیطزیست11121050

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی21212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی31213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تربیت بدنی41215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3ورزش 51215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تربیت بدنی ویژه61215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ورزش ویژه71215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی0كارآفرینی81218808

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١3زبان تخصصی 91220018

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1منطق 101220019

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مبادی فقه واصول111220023

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢4زبان تخصصی 121220025

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢2منطق 131220028

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1كلام 141220033

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آشنایی باادیان بزرگ151220037

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2كلام 161220040

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7حقوق جزای خصوصی اسلام171220077

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١4اصول فقه 181220079

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم بلاغی191220080

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6حقوق جزای عمومی اسلام201220085

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی٢5اصول فقه 211220087

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7حقوق تطبیقی221220092

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3كلیات حقوق231220093

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1صرف 241220131

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2صرف 251220132

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1نحوكاربردی 261220133

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢2نحوكاربردی 271220134

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣3نحوكاربردی 281220135

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روش تحقیق درعلوم اسلامی291220136

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آشنایی بافقه301220137

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2كلیات فلسفه اسلامی311220138

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آشنایی باعلوم قرآن وحدیث321220139

ت ودرک متون عربی331220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3قرا

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٤4نحوكاربردی 341220141

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مهارتهای ترجمه351220142
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي63رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 336صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3سیری درنهج البلاغه361220143

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3كلیات عرفان اسلامی371220144

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن381220145

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١4قواعدفقه 391220225

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5قواعدفقه 401220227

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5مباحثی ازحقوق مدنی (قواعدعمومی قراردادها)411220228

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تاریخ فقه وفقها421220229

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٣6اصول فقه 431220230

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی6آیات الاحكام441220231

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١5حقوق تجارت 451220232

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١6فقه تطبیقی 461220233

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی5آیین دادرسی مدنی471220234

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6)(مبانی فقهی وحقوقی معاملا2حقوق تجارت(481220235

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6حقوق كار491220236

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٥6فقه 501220237

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7آیین دادرسی كیفری511220238

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7حقوق ثبت521220239

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢7فقه تطبیقی 531220240

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5حقوق بین المللی عمومی وخصوصی541220281

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤7اصول فقه 551220282

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٦7فقه 561220283

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7فلسفه فقه571220284

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاریخ تحلیلی صدراسلام581220285

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی591220433

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣5زبان تخصصی 601220463

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١3فقه 611220569

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢4فقه 621220570

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٣5فقه 631220571

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤6فقه 641220572

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1 (دانشپذیری)١اندیشه اسلامی 651220584

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 661220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی0ارزشهای دفاع مقدس671220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران681223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی--كلیات حقوق شهروندی691223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229128

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي63رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 337صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7دانش خانواده و جمعیت711233043
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