
تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - هنر26گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - صنايع دستي10رشته :

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 406صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی6كامپیوتر11115229

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست21121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)31211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی41212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی51213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی61215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 71215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه81215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه91215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی101218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی111220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )121220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی131220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 141220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس151220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران161223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی171223266

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آشنایی باهنرهای سنتی ایران181226004

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخچه كتابت191226005

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش درصنایع دستی ایران 201226006

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 211226007

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 221226008

تشریحی١3كارگاه صنایع دستی 231226009

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 241226010

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 251226011

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش درصنایع دستی ایران 261226012

تشریحی5كارگاه حجم سازی271226013

تشریحی١3كارگاه عكاسی پایه 281226014

تشریحی٢4كارگاه صنایع دستی 291226015

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١3انسان طبیعت طراحی 301226016

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١5خوشنویسی و طراحی حروف 311226017

تشریحی٣4كارگاه صنایع دستی 321226018

تشریحی٤5كارگاه صنایع دستی 331226019

تشریحی٥5كارگاه صنایع دستی 341226020

تشریحی٢4كارگاه عكاسی پایه 351226021
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - هنر26گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - صنايع دستي10رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
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ساعت
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پايان

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢6انسان طبیعت طراحی 361226022

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی باهنردرتاریخ 371226023

تشریحی٦6كارگاه صنایع دستی 381226024

تشریحی٧6كارگاه صنایع دستی 391226025

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3تحول صنایع دستی دردنیا401226026

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١2هنروتمدن اسلامی 411226027

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١4تحقیق درصنایع دستی ایران 421226028

تشریحی٨7كارگاه صنایع دستی 431226029

تشریحی٩7كارگاه صنایع دستی 441226030

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢3هنروتمدن اسلامی 451226031

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5تحقیق درصنایع دستی ایران 461226032

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9طرح اشیاء درتمدن اسلامی471226033

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5آشنایی باهنردرتاریخ 481226034

تشریحی١8كارگاه تخصصی صنایع دستی 491226035

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی١8مرمت ونگهداری آثارهنری 501226036

تشریحی٢6خوشنویسی وطراحی حروف 511226037

تشریحی٢9كارگاه تخصصی صنایع دستی 521226038

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢9مرمت ونگهداری آثارهنری 531226039

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7آشنایی بارشته های هنری معاصر541226041

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی7مدیریت تولیدصنعتی551226042

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنراسلامی561226043

تشریحی8طرح ورساله نهایی571226064

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران581229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 591233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 601233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )611233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )621233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه631233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت641233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و رسانه17دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - هنر12گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش نگارگري)14رشته :

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 715صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241712025

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251712026

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261712027

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271712028

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١2هنر و تمدن اسلامی 281712029

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291712030

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران301712031

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢3هنر و تمدن اسلامی 311712034

تشریحی١3كارگاه عكاسی پایه 321712035

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 331712036

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١3انسان طبیعت طراحی 341712037

تشریحی٢4كارگاه عكاسی پایه 351712038
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و رسانه17دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - هنر12گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش نگارگري)14رشته :

دانشگاه پيام نور
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تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 716صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ
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روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق361712039

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 371712043

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 381712044

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4شیوه های هنرهای دوران اسلامی ایران391712045

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر401712046

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخچه كتابت411712047

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3آشنایی با فرهنگ وادبیات ایران421712048

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا431712069

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5مبانی ومبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسل441712070

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای اسلامی ایران451712071

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 461712072

تشریحی١5كارگاه تذهیب 471712073

تشریحی١5كارگاه نگارگری 481712074

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا491712075

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا501712076

تشریحی٢6كارگاه تدهیب 511712077

تشریحی٢6كارگاه نگارگری 521712078

تشریحی١6كارگاه گل و مرغ سازی 531712079

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6تاریخ نگارگری در ایران541712080

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6هندسه مناظر و مرایا551712081

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی اس561712082

تشریحی٣7كارگاه نگارگری 571712083

تشریحی٢7كارگاه گل و مرغ سازی 581712084

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر591712085

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای601712086

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7نمایش در ایران611712087

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8روش های حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای621712088

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی631712089

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر641712110

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگار651712111

تشریحی8پایان نامه661712112

تشریحی8كارگاه بوم سازی سنتی671712113

تشریحی9كارگاه تخصصی نگارگری681712114

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9زبان تخصصی691712115

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی9مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن701712116
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و رسانه17دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - هنر12گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش نگارگري)14رشته :

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 717صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی711712117

تشریحی9كارورزی721712118

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 731712122
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و رسانه17دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - هنر12گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علم اطالعات و دانش شناسي15رشته :

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 718صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست11121050

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

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی41212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی51213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی61215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 71215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه81215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه91215430

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1روانشناسی عمومی101217114

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی111218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی121220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )131220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی141220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 151220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس161220889

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مبانی جامعه شناسی171222073

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران181223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی191223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران201229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 211233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 221233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )231233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )241233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه251233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت261233043

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مقدمه ای بر كتابداری و اطلاع رسانی271712149

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1مبانی علوم رایانه281712151

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فراهم آوری و توسعه مجموعه291712152

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2واژه پردازی (فارسی و لاتین)301712153

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مواد و خدمات كتابخانه برای كودكان و نوجو311712154

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2تاریخ تمدن321712155

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2 ( فهرست نویسی توصیفی١سازماندهی مواد 331712161

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3آیین نگارش علمی341712162

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١3متون اختصاصی انگلیسی 351712163

...

...

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و رسانه17دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - هنر12گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علم اطالعات و دانش شناسي15رشته :

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 719صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مقدمه ای بر روابط عمومی361712164

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3ساختمان و تجهیزات كتابخانه371712165

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3 (رده بندی دیویی)٢سازماندهی مواد 381712166

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4آشنایی با مطبوعات و رسانه ها391712167

تشریحی١3كارآموزی 401712168

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4آشنایی با اطلاعات و ارتباطات411712169

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢4متون اختصاصی انگلیسی 421712170

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4آشنایی با ویراستاری و نشر431712172

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مرجع شناسی تخصصی441712173

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات451712174

تشریحی٢4كارآموزی 461712175

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5آشنایی با نرم افزارهای كتابخانه ای471712176

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5آشنایی با تاریخ ادبیات جهان481712177

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی5كتابخانه و توسعه پایدار491712178

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5مواد و خدمات كتابخانه برای بزرگسالان نوس501712179

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه511712180

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5 (رده بندی كنگره)٣سازماندهی مواد 521712181

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5اصول كار مرجع531712182

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی541712183

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی٣6متون اختصاصی انگلیسی 551712184

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6آشنایی با نسخه های خطی و آثار كمیاب561712185

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6مقدمات آرشیو571712186

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6سازماندهی رایانه ای منابع581712187

تشریحی٣6كارآموزی 591712188

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6مدیریت نشریات ادواری601712189

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی6آمار برای كتابداران611712190

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7آشنایی با علم سنجی621712191

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7كتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی631712192

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7كتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف ساز641712193

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی651712194

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8كتابخانه های دانشگاهی و توسعه علمی661712196

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7تاریخ علوم671712197

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8زبانشناسی كاربردی681712198

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی7طراحی و مدیریت وب كتابخانه ها و مراكز ا691712199

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8تحقیق مقدماتی در كتابداری و اطلاع رسانی701712200
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و رسانه17دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - هنر12گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علم اطالعات و دانش شناسي15رشته :

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 720صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8مدیریت كتابخانه ها و مراكز اطلاعاتی711712201

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی7نمایه سازی كتاب721712202

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2كتابخانه های آموزشگاهی و توسعه یادگیری731712204

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مرجع شناسی علوم اسلامی741712205

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی با مدیریت دانش751712206

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مرجع شناسی عمومی761712208

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4آشنایی با تاریخ ادبیات ایران771712214

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8اخلاق حرفه ای781712215

تشریحی8خدمات برون كتابخانه ای791712216
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و رسانه17دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - هنر12گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - طراحي پارچه16رشته :

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 721صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش درصنایع دستی ایران 171226006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش درصنایع دستی ایران 181226012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران191229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 201233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 211233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )221233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )231233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه241233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت251233043

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آشنایی با هنرهای سنتی ایران261712024

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 271712026

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 281712027

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 291712028

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١2هنر و تمدن اسلامی 301712029

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 311712030

تشریحی3كارگاه طراحی بافت مقدماتی321712033

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢3هنر و تمدن اسلامی 331712034

تشریحی١3كارگاه عكاسی پایه 341712035

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 351712036
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و رسانه17دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - هنر12گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - طراحي پارچه16رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
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تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١3انسان طبیعت طراحی 361712037

تشریحی٢4كارگاه عكاسی پایه 371712038

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق381712039

تشریحی4كارگاه طراحی لباس مقدماتی391712040

تشریحی4كارگاه طراحی چاپ مقدماتی401712041

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی١4كارگاه رنگرزی 411712042

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی١5پارچه شناسی 421712049

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١5آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران 431712050

تشریحی١5كارگاه طراحی چاپ 441712051

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١5خوشنویسی و طراحی حروف 451712052

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5تحول صنایع دستی در دنیا461712053

تشریحی٢6كارگاه رنگرزی 471712055

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١6تاریخ پارچه و نساجی 481712056

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی٢6آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران 491712057

تشریحی٣7كارگاه طراحی چاپ 501712059

تشریحی7آشنایی با رشته های هنری معاصر511712060

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٢7پارچه شناسی 521712061

تشریحی٤8كارگاه طراحی چاپ 531712062

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢8تاریخ پارچه و نساجی 541712063

تشریحی8رساله نهایی551712064

تشریحی٥9كارگاه طراحی چاپ 561712065

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت و هنر اسلامی571712066

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9تجزیه و تحلیل آثار تجسمی581712067

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی9هنر در دنیای كودكان591712068

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی601712124

تشریحی٢6خوشنویسی و طراحی حروف 611712217

تشریحی٢6كارگاه طراحی چاپ 621712218
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13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 241810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1آشنایی با هنر در تاریخ 251810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 261810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2آشنایی با هنر در تاریخ 271810012

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2حكمت هنر اسلامی281810047

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 291810257

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 301810258

تشریحی1طراحی پایه311810259

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آشنایی با هنرهای سنتی ایران321810260

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2آشنایی با بافته های سنتی ایران331810263

تشریحی2شیمی كاربردی فرش341810267

تشریحی١2طراحی سنتی 351810268
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تشریحی٢3طراحی سنتی 361810269

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4سیر تحول نقش در هنر ایران371810271

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3تاریخ فرش ایران381810273

تشریحی١4طراحی فرش 391810276

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١5رنگرزی سنتی 401810277

تشریحی١5حفاظت و مرمت فرش 411810278

تشریحی١4رنگ و نقطه نقشه فرش 421810279

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7اقتصاد فرش431810283

تشریحی5كنترل كیفیت در فرش441810284

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢5بافت فرش 451810286

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3مدیریت تولید فرش461810288

تشریحی٢6حفاظت و مرمت فرش 471810289

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6تاریخ فرش جهان481810290

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی8ارزیابی و ارزشیابی فرش491810291

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7شناخت بازارهای جهانی فرش501810292

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7موزه داری فرش511810293

تشریحی١7عكاسی 521810294

تشریحی7كارآموزی531810296

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7زبان تخصصی541810298

تشریحی3كاربرد كامپیوتر در طراحی و بافت فرش551810306

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران561810359

تشریحی3شناخت طرح و نقش گلیم و بافت های سوزنی571810360

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3علوم الیاف و آزمایشگاه581810361

تشریحی4رنگرزی شیمیایی591810362

تشریحی١4بافت فرش 601810363

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4شناخت طرح و نقش فرش ایران611810364

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی5شناخت نقوش فرش های مناطق مختلف ایران621810365

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6پژوهش در فرش631810366

تشریحی6طراحی، بافت گلیم و بافت های سوزنی641810367

تشریحی8پروژه نهایی651810368

تشریحی8سبک های بافت فرش در مناطق مختلف ایران661810372

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روانشناسی خلاقیت671812082

تشریحی2مبانی و اصول كارآفرینی681812163
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :
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روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
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13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست11121050

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

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

تشریحی5آشنایی با دفاع مقدس41212300

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی51213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی61215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 71215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه81215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه91215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی101218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی111220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )121220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی131220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 141220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس151220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران161223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی171223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران181229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 191233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 201233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )211233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )221233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه231233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت241233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 251810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 261810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 271810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 281810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 291810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1آشنایی با هنر در تاریخ 301810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 311810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 321810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 331810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢4آشنایی با هنر در تاریخ 341810012

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2تاریخچه كتابت351810021
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13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 361810038

تشریحی8پایان نامه371810045

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی8حكمت هنر اسلامی381810047

تشریحی١5كارگاه تذهیب 391810080

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آشنایی با هنرهای سنتی ایران 401810090

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آشنایی با هنرهای سنتی ایران 411810091

تشریحی3كارگاه حجم سازی421810092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4روش تحقیق در هنرهای سنتی431810093

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)441810094

تشریحی3عكاسی451810095

تشریحی١2كارگاه طراحی سنتی 461810096

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3آشنایی با خوشنویسی471810097

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تاریخچه نگارگری481810098

تشریحی٢3كارگاه طراحی سنتی 491810099

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4آشنایی با صنایع دستی سایر ملل501810100

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4آشنایی با فرهنگ و ادب ایران511810101

تشریحی٣4كارگاه طراحی سنتی 521810102

تشریحی4آشنایی با نگارگری531810103

تشریحی4آشنایی با تذهیب541810104

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4آشنایی با كاغذسازی و بوم سازی سنتی551810105

تشریحی4آشنایی با خیالی نگاری561810106

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی571810107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای سنتی ایران581810108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6مبانی زیبایی شناسی591810109

تشریحی6كارگاه نگهداری و مرمت كاغذ و بومهای كاغذی601810119

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8آشنایی با دیوارنگاری در ایران611810120

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی9تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق621810121

...

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش سفال)12رشته :

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 727صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١2هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 321810009

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢3هنر در تمدن اسلامی 331810010

تشریحی١3كارگاه عكاسی پایه 341810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 351810012
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش سفال)12رشته :

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 728صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3انسان طبیعت طراحی361810013

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران371810014

تشریحی٢4كارگاه عكاسی پایه 381810015

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا391810016

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق401810017

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 411810018

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران421810019

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر431810020

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخچه كتابت441810021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای اسلامی ایران451810022

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 461810023

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا471810024

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تاریخ سفال در ایران481810025

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5آشنایی با ابزار-وسایل-تجهیزات و مواد اولی491810026

تشریحی١5كارگاه سفال 501810027

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا511810028

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلا521810029

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6هندسه مناظر و مرایا531810030

تشریحی٢6كارگاه سفال 541810031

وری لعاب و رنگ551810032 تشریحی6ت

تشریحی6كارگاه لعاب و رنگ561810033

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگار571810034

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7نمایش در ایران581810035

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسل591810036

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر601810037

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 611810038

تشریحی7كارگاه نقاشی روی سفال621810039

تشریحی7كارگاه كاشی631810040

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی641810041

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر651810042

تشریحی8كارگاه طراحی و ساخت كوره سفال661810043

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای671810044

تشریحی8پایان نامه681810045

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی9مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن691810046

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی701810047
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش سفال)12رشته :

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 729صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی9كارگاه تخصصی سفال711810048

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9زبان تخصصی721810049

تشریحی9كارورزی731810050
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش هنر و صنايع فلز)13رشته :

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 730صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١2هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 321810009

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢3هنر در تمدن اسلامی 331810010

تشریحی١3كارگاه عكاسی پایه 341810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 351810012
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش هنر و صنايع فلز)13رشته :

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 731صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3انسان طبیعت طراحی361810013

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران371810014

تشریحی٢4كارگاه عكاسی پایه 381810015

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا391810016

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق401810017

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 411810018

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران421810019

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر431810020

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخچه كتابت441810021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای اسلامی ایران451810022

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 461810023

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا471810024

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا481810028

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلا491810029

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6هندسه مناظر و مرایا501810030

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگار511810034

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7نمایش در ایران521810035

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسل531810036

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر541810037

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 551810038

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی561810041

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر571810042

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای581810044

تشریحی8پایان نامه591810045

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی9مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن601810046

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی611810047

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9زبان تخصصی621810049

تشریحی9كارورزی631810050

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5تاریخچه هنر و صنایع فلزی در ایران و جهان641810051

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5آشنایی با ابزار-وسایل-تجهیزات و مواد اولی651810052

تشریحی5 (دواتگری و قلمزنی)١كارگاه قلمزنی 661810053

تشریحی٢6كارگاه قلمزنی 671810054

تشریحی6كارگاه ملیله681810055

تشریحی٣7كارگاه قلمزنی 691810056

تشریحی7كارگاه مینا كاری701810057
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش هنر و صنايع فلز)13رشته :

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 732صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8كارگاه ساخت زیور آلات سنتی711810058

تشریحی9كارگاه تخصصی فلز721810059
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش هنر و صنايع فلز)13رشته :

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 733صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 321810009

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2هنر در تمدن اسلامی 331810010

تشریحی١2كارگاه عكاسی پایه 341810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 351810012

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش هنر و صنايع فلز)13رشته :

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 734صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3انسان طبیعت طراحی361810013

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران371810014

تشریحی٢3كارگاه عكاسی پایه 381810015

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا391810016

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق401810017

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 411810018

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران421810019

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر431810020

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تاریخچه كتابت441810021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای اسلامی ایران451810022

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 461810023

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا471810024

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا481810028

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلا491810029

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4هندسه مناظر و مرایا501810030

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگار511810034

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6نمایش در ایران521810035

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسل531810036

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر541810037

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 551810038

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی561810041

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر571810042

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای581810044

تشریحی8پایان نامه591810045

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن601810046

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی7حكمت هنر اسلامی611810047

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7زبان تخصصی621810049

تشریحی7كارورزی631810050

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4تاریخچه هنر و صنایع فلزی در ایران و جهان641810051

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5آشنایی با ابزار-وسایل-تجهیزات و مواد اولی651810052

تشریحی5 (دواتگری و قلمزنی)١كارگاه قلمزنی 661810053

تشریحی٢5كارگاه قلمزنی 671810054

تشریحی6كارگاه ملیله681810055

تشریحی٣6كارگاه قلمزنی 691810056

تشریحی7كارگاه مینا كاری701810057
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش هنر و صنايع فلز)13رشته :

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 735صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8كارگاه ساخت زیور آلات سنتی711810058

تشریحی8كارگاه تخصصی فلز721810059
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش هنر و صنايع چوب)14رشته :

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 736صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١2هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 321810009

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢3هنر در تمدن اسلامی 331810010

تشریحی١3كارگاه عكاسی پایه 341810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 351810012
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش هنر و صنايع چوب)14رشته :

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 737صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3انسان طبیعت طراحی361810013

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران371810014

تشریحی٢4كارگاه عكاسی پایه 381810015

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا391810016

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق401810017

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 411810018

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران421810019

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر431810020

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخچه كتابت441810021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای اسلامی ایران451810022

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 461810023

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا471810024

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا481810028

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلا491810029

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6هندسه مناظر و مرایا501810030

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگار511810034

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7نمایش در ایران521810035

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسل531810036

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر541810037

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 551810038

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی561810041

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر571810042

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای581810044

تشریحی8پایان نامه591810045

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی9مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن601810046

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی611810047

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9زبان تخصصی621810049

تشریحی9كارورزی631810050

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5تاریخچه انواع هنر و صنایع چوب در ایران و641810060

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5آشنایی با انواع چوب-مواد-ابزار و تجهیزات651810061

تشریحی١5كارگاه معرق و مشبک چوب 661810062

تشریحی٢6كارگاه معرق و مشبک چوب 671810063

تشریحی6كارگاه منبت681810064

تشریحی6كارگاه درودگری و خراطی691810065

تشریحی7كارگاه معرق و منبت701810066
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش هنر و صنايع چوب)14رشته :

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 738صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی7كارگاه خاتم711810067

تشریحی8كارگاه پرداخت و جلابخشی چوب721810068

تشریحی9كارگاه تخصصی چوب731810069
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش هنر و صنايع چوب)14رشته :

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 739صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 321810009

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2هنر در تمدن اسلامی 331810010

تشریحی١2كارگاه عكاسی پایه 341810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 351810012
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش هنر و صنايع چوب)14رشته :

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 740صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3انسان طبیعت طراحی361810013

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران371810014

تشریحی٢3كارگاه عكاسی پایه 381810015

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا391810016

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق401810017

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 411810018

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران421810019

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر431810020

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تاریخچه كتابت441810021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای اسلامی ایران451810022

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 461810023

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا471810024

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا481810028

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلا491810029

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4هندسه مناظر و مرایا501810030

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگار511810034

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6نمایش در ایران521810035

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسل531810036

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر541810037

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 551810038

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی561810041

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر571810042

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای581810044

تشریحی8پایان نامه591810045

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن601810046

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی7حكمت هنر اسلامی611810047

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7زبان تخصصی621810049

تشریحی7كارورزی631810050

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4تاریخچه انواع هنر و صنایع چوب در ایران و641810060

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5آشنایی با انواع چوب-مواد-ابزار و تجهیزات651810061

تشریحی١5كارگاه معرق و مشبک چوب 661810062

تشریحی٢5كارگاه معرق و مشبک چوب 671810063

تشریحی6كارگاه منبت681810064

تشریحی6كارگاه درودگری و خراطی691810065

تشریحی7كارگاه معرق و منبت701810066
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش هنر و صنايع چوب)14رشته :

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 741صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8كارگاه خاتم711810067

تشریحی8كارگاه پرداخت و جلابخشی چوب721810068

تشریحی8كارگاه تخصصی چوب731810069
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش شيشه)15رشته :

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 742صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١2هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 321810009

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢3هنر در تمدن اسلامی 331810010

تشریحی١3كارگاه عكاسی پایه 341810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 351810012
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش شيشه)15رشته :

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 743صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3انسان طبیعت طراحی361810013

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران371810014

تشریحی٢4كارگاه عكاسی پایه 381810015

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا391810016

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق401810017

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 411810018

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران421810019

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر431810020

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخچه كتابت441810021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای اسلامی ایران451810022

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 461810023

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا471810024

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا481810028

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلا491810029

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6هندسه مناظر و مرایا501810030

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگار511810034

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7نمایش در ایران521810035

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسل531810036

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر541810037

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 551810038

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی561810041

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر571810042

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای581810044

تشریحی8پایان نامه591810045

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی9مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن601810046

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی611810047

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9زبان تخصصی621810049

تشریحی9كارورزی631810050

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تاریخ شیشه641810070

تشریحی5آشنایی با ابزار-وسایل-تجهیزات و مواد اولی651810071

تشریحی١5كارگاه شیشه گری 661810072

تشریحی٢6كارگاه شیشه گری 671810073

ینات شیشه 681810074 تشریحی١6كارگاه نقاشی وسایر تز

تشریحی١6كارگاه تراش رو شیشه 691810075

ینات شیشه 701810076 تشریحی٢7كارگاه نقاشی وسایر تز

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي (گرايش شيشه)15رشته :

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 744صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٢7كارگاه تراش رو شیشه 711810077

تشریحی8كارگاه طراحی و ساخت كوره شیشه721810078

تشریحی9كارگاه تخصصی شیشه731810079
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي ( گرايش نگارگري)16رشته :

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 745صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١2هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 321810009

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢3هنر در تمدن اسلامی 331810010

تشریحی١3كارگاه عكاسی پایه 341810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 351810012
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي ( گرايش نگارگري)16رشته :

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 746صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3انسان طبیعت طراحی361810013

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران371810014

تشریحی٢4كارگاه عكاسی پایه 381810015

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا391810016

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق401810017

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 411810018

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران421810019

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر431810020

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخچه كتابت441810021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای اسلامی ایران451810022

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 461810023

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا471810024

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا481810028

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلا491810029

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6هندسه مناظر و مرایا501810030

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگار511810034

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7نمایش در ایران521810035

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسل531810036

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر541810037

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 551810038

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی561810041

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر571810042

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای581810044

تشریحی8پایان نامه591810045

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی9مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن601810046

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی611810047

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9زبان تخصصی621810049

تشریحی9كارورزی631810050

تشریحی١5كارگاه تذهیب 641810080

تشریحی١5كارگاه نگارگری 651810081

تشریحی٢6كارگاه تذهیب 661810082

تشریحی٢6كارگاه نگارگری 671810083

تشریحی١6كارگاه گل و مرغ سازی 681810084

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6تاریخ نگارگری در ایران691810085

تشریحی٣7كارگاه نگارگری 701810086
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي ( گرايش نگارگري)16رشته :

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 747صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٢7كارگاه گل و مرغ سازی 711810087

تشریحی8كارگاه بوم سازی سنتی721810088

تشریحی9كارگاه تخصصی نگارگری731810089
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي ( گرايش نگارگري)16رشته :

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 748صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 321810009

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2هنر در تمدن اسلامی 331810010

تشریحی١2كارگاه عكاسی پایه 341810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 351810012
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي ( گرايش نگارگري)16رشته :

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 749صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3انسان طبیعت طراحی361810013

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران371810014

تشریحی٢3كارگاه عكاسی پایه 381810015

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا391810016

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق401810017

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 411810018

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران421810019

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر431810020

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تاریخچه كتابت441810021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای اسلامی ایران451810022

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 461810023

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا471810024

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا481810028

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلا491810029

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4هندسه مناظر و مرایا501810030

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگار511810034

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6نمایش در ایران521810035

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسل531810036

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر541810037

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 551810038

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی561810041

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر571810042

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای581810044

تشریحی8پایان نامه591810045

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن601810046

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی7حكمت هنر اسلامی611810047

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7زبان تخصصی621810049

تشریحی7كارورزی631810050

تشریحی١4كارگاه تذهیب 641810080

تشریحی١5كارگاه نگارگری 651810081

تشریحی٢5كارگاه تذهیب 661810082

تشریحی٢6كارگاه نگارگری 671810083

تشریحی١6كارگاه گل و مرغ سازی 681810084

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5تاریخ نگارگری در ایران691810085

تشریحی٣7كارگاه نگارگری 701810086
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي ( گرايش نگارگري)16رشته :

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 750صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٢8كارگاه گل و مرغ سازی 711810087

تشریحی8كارگاه بوم سازی سنتی721810088

تشریحی8كارگاه تخصصی نگارگری731810089
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش سفال)18رشته :

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 751صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 321810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 331810012

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 341810038

تشریحی9پایان نامه351810045
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش سفال)18رشته :

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 752صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی361810047

تشریحی9كارگاه تخصصی سفال371810048

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آشنایی با هنرهای سنتی ایران 381810090

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آشنایی با هنرهای سنتی ایران 391810091

تشریحی3كارگاه حجم سازی401810092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3روش تحقیق در هنرهای سنتی411810093

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)421810094

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 431810096

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی5آشنایی با خوشنویسی441810097

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 451810099

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7آشنایی با صنایع دستی سایر ملل461810100

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5آشنایی با فرهنگ و ادب ایران471810101

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 481810102

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تحقیق در هنرهای سنتی ایران491810108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7مبانی زیبایی شناسی501810109

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4آشنایی با سفال و كاشی511810161

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4آشنایی با آبگینه521810162

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4آشنایی با نساجی سنتی531810163

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب541810164

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5آشنایی با هنر فلزكاری551810165

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5طرح اشیاء در هنرهای سنتی561810166

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6آشنایی با رشته های هنری معاصر571810167

تشریحی6كارگاه مرمت و نگهداری آثار فلزی581810168

تشریحی7كارگاه مرمت و نگهداری آثار نساجی سنتی591810169

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8آداب معنوی در هنرهای سنتی601810170

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6تاریخچه سفال در ایران و جهان611810184

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6آشنایی با مواد اولیه و ابزار كار سفال621810185

تشریحی١6لعاب 631810186

تشریحی١6كارگاه سفالگری 641810187

تشریحی٢7كارگاه سفالگری 651810188

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7تاریخچه سفال در ایران (دوره اسلامی)661810189

تشریحی٢7لعاب 671810190

تشریحی١7كارگاه طراحی و نقاشی روی سفال 681810191

تشریحی٢8كارگاه طراحی و نقاشی روی سفال 691810192

تشریحی8نقوش و نمادها در سفال701810193
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش سفال)18رشته :

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 753صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٣8كارگاه سفالگری 711810194

تشریحی٤8كارگاه سفالگری 721810195

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی9زیبایی شناسی سفال731810196

تشریحی٥9كارگاه سفالگری 741810197

تشریحی4عكاسی751810355
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش فلز)19رشته :

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 754صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 321810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 331810012

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 341810038

تشریحی9پایان نامه351810045

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش فلز)19رشته :

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 755صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی361810047

تشریحی9كارگاه تخصصی فلز371810059

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آشنایی با هنرهای سنتی ایران 381810090

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آشنایی با هنرهای سنتی ایران 391810091

تشریحی3كارگاه حجم سازی401810092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3روش تحقیق در هنرهای سنتی411810093

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)421810094

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 431810096

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی5آشنایی با خوشنویسی441810097

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 451810099

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7آشنایی با صنایع دستی سایر ملل461810100

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5آشنایی با فرهنگ و ادب ایران471810101

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 481810102

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تحقیق در هنرهای سنتی ایران491810108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7مبانی زیبایی شناسی501810109

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4آشنایی با سفال و كاشی511810161

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4آشنایی با آبگینه521810162

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4آشنایی با نساجی سنتی531810163

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب541810164

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5آشنایی با هنر فلزكاری551810165

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5طرح اشیاء در هنرهای سنتی561810166

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6آشنایی با رشته های هنری معاصر571810167

تشریحی7كارگاه مرمت و نگهداری آثار فلزی581810168

تشریحی8كارگاه مرمت و نگهداری آثار نساجی سنتی591810169

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8آداب معنوی در هنرهای سنتی601810170

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6تاریخچه فلزكاری در ایران611810198

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی6آشنایی با مواد اولیه و ابزار كار فلز621810199

تشریحی١6كارگاه طراحی فلز 631810200

تشریحی١6كارگاه دواتگری 641810201

تشریحی١6كارگاه قلمزنی 651810202

تشریحی١6كارگاه ملیله سازی 661810203

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی7بررسی ویژگیهای مكاتب فلز كاری در ایران671810204

تشریحی٢7كارگاه طراحی فلز 681810205

تشریحی٢7كارگاه قلمزنی 691810206

تشریحی٢7كارگاه دواتگری 701810207
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش فلز)19رشته :

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 756صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی8آشنایی با سایر رشته های فلز كاری711810208

تشریحی8كارگاه مشبک سازی فلز721810209

تشریحی٢8كارگاه ملیله سازی 731810210

تشریحی9زیبایی شناسی فلز كاری741810211

تشریحی4عكاسی751810355
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش كاشي)20رشته :

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 757صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 321810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 331810012

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 341810038

تشریحی9پایان نامه351810045
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش كاشي)20رشته :

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 758صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی361810047

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آشنایی با هنرهای سنتی ایران 371810090

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آشنایی با هنرهای سنتی ایران 381810091

تشریحی3كارگاه حجم سازی391810092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3روش تحقیق در هنرهای سنتی401810093

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)411810094

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 421810096

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی5آشنایی با خوشنویسی431810097

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 441810099

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7آشنایی با صنایع دستی سایر ملل451810100

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5آشنایی با فرهنگ و ادب ایران461810101

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 471810102

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تحقیق در هنرهای سنتی ایران481810108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7مبانی زیبایی شناسی491810109

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4آشنایی با سفال و كاشی501810161

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4آشنایی با آبگینه511810162

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4آشنایی با نساجی سنتی521810163

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب531810164

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5آشنایی با هنر فلزكاری541810165

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5طرح اشیاء در هنرهای سنتی551810166

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6آشنایی با رشته های هنری معاصر561810167

تشریحی7كارگاه مرمت و نگهداری آثار فلزی571810168

تشریحی8كارگاه مرمت و نگهداری آثار نساجی سنتی581810169

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8آداب معنوی در هنرهای سنتی591810170

تشریحی5آشنایی با مواد اولیه و ابزار كار كاشی601810212

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6تاریخچه كاشی611810213

تشریحی١6كارگاه كاشی 621810214

تشریحی١6لعاب 631810215

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6آشنایی با معماری سنتی641810216

تشریحی٢7كارگاه كاشی 651810217

تشریحی٣7كارگاه كاشی 661810218

تشریحی٣7هندسه نقوش 671810219

تشریحی٢7لعاب 681810220

تشریحی٤8كارگاه كاشی 691810221

تشریحی٥8كارگاه كاشی 701810222
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش كاشي)20رشته :

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 759صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٦9كارگاه كاشی 711810223

تشریحی9كارگاه تخصصی كاشی721810224

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی9زیبایی شناسی كاشی731810225

تشریحی4عكاسی741810355
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش منبت و معرق)21رشته :

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 760صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 321810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 331810012

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 341810038

تشریحی9پایان نامه351810045
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش منبت و معرق)21رشته :

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 761صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی361810047

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آشنایی با هنرهای سنتی ایران 371810090

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آشنایی با هنرهای سنتی ایران 381810091

تشریحی3كارگاه حجم سازی391810092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3روش تحقیق در هنرهای سنتی401810093

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)411810094

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 421810096

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی5آشنایی با خوشنویسی431810097

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 441810099

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7آشنایی با صنایع دستی سایر ملل451810100

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5آشنایی با فرهنگ و ادب ایران461810101

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 471810102

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تحقیق در هنرهای سنتی ایران481810108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7مبانی زیبایی شناسی491810109

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4آشنایی با سفال و كاشی501810161

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4آشنایی با آبگینه511810162

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4آشنایی با نساجی سنتی521810163

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب531810164

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5آشنایی با هنر فلزكاری541810165

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5طرح اشیاء در هنرهای سنتی551810166

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6آشنایی با رشته های هنری معاصر561810167

تشریحی7كارگاه مرمت و نگهداری آثار فلزی571810168

تشریحی8كارگاه مرمت و نگهداری آثار نساجی سنتی581810169

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8آداب معنوی در هنرهای سنتی591810170

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6تاریخچه هنری چوب601810226

تشریحی6آشنایی با مواد اولیه و ابزار كارچوب611810227

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی6چوب شناسی621810228

تشریحی١6كارگاه درودگری 631810229

تشریحی١6كارگاه طراحی منبت و معرق 641810230

تشریحی١7كارگاه منبت چوب 651810231

تشریحی١7كارگاه معرق چوب 661810232

تشریحی٢7كارگاه طراحی منبت و معرق 671810233

تشریحی٢7كارگاه درودگری 681810234

تشریحی٢8كارگاه منبت چوب 691810235

تشریحی٢8كارگاه معرق چوب 701810236
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش منبت و معرق)21رشته :

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 762صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8كارگاه منبت معرق چوب711810237

تشریحی9كارگاه تخصصی (منبت یا معرق یا منبت معرق)721810238

تشریحی9زیبایی شناسی هنرهای مرتبط با چوب731810239

تشریحی9كارگاه رنگ، پرداخت و كارهای تكمیلی741810240

تشریحی4عكاسی751810355
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش نساجي سنتي)22رشته :

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 763صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 321810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 331810012

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 341810038

تشریحی9پایان نامه351810045

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش نساجي سنتي)22رشته :

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 764صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی361810047

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آشنایی با هنرهای سنتی ایران 371810090

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آشنایی با هنرهای سنتی ایران 381810091

تشریحی3كارگاه حجم سازی391810092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3روش تحقیق در هنرهای سنتی401810093

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)411810094

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 421810096

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی5آشنایی با خوشنویسی431810097

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 441810099

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7آشنایی با صنایع دستی سایر ملل451810100

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5آشنایی با فرهنگ و ادب ایران461810101

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 471810102

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تحقیق در هنرهای سنتی ایران481810108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7مبانی زیبایی شناسی491810109

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4آشنایی با سفال و كاشی501810161

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4آشنایی با آبگینه511810162

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4آشنایی با نساجی سنتی521810163

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب531810164

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5آشنایی با هنر فلزكاری541810165

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5طرح اشیاء در هنرهای سنتی551810166

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6آشنایی با رشته های هنری معاصر561810167

تشریحی6كارگاه مرمت و نگهداری آثار فلزی571810168

تشریحی8كارگاه مرمت و نگهداری آثار نساجی سنتی581810169

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8آداب معنوی در هنرهای سنتی591810170

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6تاریخچه نساجی در جهان601810241

تشریحی6آشنایی با مواد اولیه و ابزار كار نساجی سنتی611810242

تشریحی١6كارگاه نساجی سنتی 621810243

تشریحی6آشنایی با مهمترین پارچه های دستبافت ایران631810244

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی7تاریخچه نساجی ایران641810245

تشریحی7كارگاه طراحی نساجی سنتی651810246

تشریحی٢7كارگاه نساجی سنتی 661810247

تشریحی١7كارگاه زری بافی 671810248

تشریحی7كارگاه رنگرزی681810249

تشریحی8كارگاه چاپ های سنتی691810250

تشریحی٢8كارگاه زری بافی 701810251
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي (گرايش نساجي سنتي)22رشته :

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 765صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8كارگاه چاپ دستی711810252

تشریحی٢8كارگاه طراحی زری بافی 721810253

تشریحی9كارگاه تخصصی نساجی سنتی731810254

تشریحی9زیبایی شناسی نساجی سنتی741810255

تشریحی4عكاسی751810355

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فرش (گرايش طراحي فرش )23رشته :

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 766صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4هنر در تمدن اسلامی 241810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 251810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢5هنر در تمدن اسلامی 261810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 271810012

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران281810256

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 291810257

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 301810258

تشریحی1طراحی پایه311810259

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آشنایی با هنرهای سنتی ایران321810260

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2آشنایی با بافته های سنتی ایران331810263

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3آشنایی با كامپیوتر341810266

تشریحی2شیمی كاربردی فرش351810267
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فرش (گرايش طراحي فرش )23رشته :

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 767صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی١2طراحی سنتی 361810268

تشریحی٢3طراحی سنتی 371810269

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2شناخت طرح و نقش گلیم381810270

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3سیر تحول نقش در هنر ایران391810271

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3علوم الیاف401810272

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3تاریخ فرش ایران411810273

تشریحی١4رنگرزی شیمیایی 421810274

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١4بافت فرش 431810275

تشریحی١4طراحی فرش 441810276

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١4رنگرزی سنتی 451810277

تشریحی١5حفاظت و مرمت فرش 461810278

تشریحی١5رنگ و نقطه نقشه فرش 471810279

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١5شناخت طرح و نقش فرش ایران 481810280

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6شناخت طرح و نقش فرش ایران 491810281

تشریحی6طراحی گلیم501810282

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6اقتصاد فرش511810283

تشریحی6كنترل كیفیت در فرش521810284

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6پژوهش در فرش531810285

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢6بافت فرش 541810286

تشریحی7بافت گلیم551810287

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی7مدیریت تولید فرش561810288

تشریحی٢7حفاظت و مرمت فرش 571810289

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7تاریخ فرش جهان581810290

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی8ارزیابی و ارزشیابی فرش591810291

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8شناخت بازارهای جهانی فرش601810292

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی8موزه داری فرش611810293

تشریحی١8عكاسی 621810294

تشریحی٢5طراحی فرش 631810295

تشریحی5كارآموزی641810296

تشریحی٢6رنگ و نقطه نقشه فرش 651810297

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7زبان تخصصی661810298

تشریحی٣7طراحی فرش 671810299

تشریحی١7نگارگری 681810300

تشریحی٢8نگارگری 691810301

تشریحی٤8طراحی فرش 701810302
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فرش (گرايش طراحي فرش )23رشته :

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 768صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی9پروژه نهایی711810304

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی8خوشنویسی و طراحی حروف721810305

تشریحی9كاربرد كامپیوتر در طراحی و بافت فرش731810306

تشریحی8مبانی رنگ در فرش ایران741810356
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فرش (گرايش طراحي فرش )23رشته :

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 769صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 241810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1آشنایی با هنر در تاریخ 251810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 261810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2آشنایی با هنر در تاریخ 271810012

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2حكمت هنر اسلامی281810047

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 291810257

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 301810258

تشریحی1طراحی پایه311810259

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آشنایی با هنرهای سنتی ایران321810260

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2آشنایی با بافته های سنتی ایران331810263

تشریحی2شیمی كاربردی فرش341810267

تشریحی١2طراحی سنتی 351810268
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فرش (گرايش طراحي فرش )23رشته :

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 770صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٢3طراحی سنتی 361810269

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4سیر تحول نقش در هنر ایران371810271

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3تاریخ فرش ایران381810273

تشریحی١4طراحی فرش 391810276

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١5رنگرزی سنتی 401810277

تشریحی١5حفاظت و مرمت فرش 411810278

تشریحی١4رنگ و نقطه نقشه فرش 421810279

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7اقتصاد فرش431810283

تشریحی5كنترل كیفیت در فرش441810284

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢5بافت فرش 451810286

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3مدیریت تولید فرش461810288

تشریحی٢6حفاظت و مرمت فرش 471810289

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6تاریخ فرش جهان481810290

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی8ارزیابی و ارزشیابی فرش491810291

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7شناخت بازارهای جهانی فرش501810292

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7موزه داری فرش511810293

تشریحی١7عكاسی 521810294

تشریحی٢6طراحی فرش 531810295

تشریحی7كارآموزی541810296

تشریحی٢6رنگ و نقطه نقشه فرش 551810297

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7زبان تخصصی561810298

تشریحی٣7طراحی فرش 571810299

تشریحی٤8طراحی فرش 581810302

تشریحی3كاربرد كامپیوتر در طراحی و بافت فرش591810306

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران601810359

تشریحی3شناخت طرح و نقش گلیم و بافت های سوزنی611810360

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3علوم الیاف و آزمایشگاه621810361

تشریحی4رنگرزی شیمیایی631810362

تشریحی١4بافت فرش 641810363

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4شناخت طرح و نقش فرش ایران651810364

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی5شناخت نقوش فرش های مناطق مختلف ایران661810365

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6پژوهش در فرش671810366

تشریحی6طراحی، بافت گلیم و بافت های سوزنی681810367

تشریحی8پروژه نهایی691810368

تشریحی١7نگارگری در فرش 701810369
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فرش (گرايش طراحي فرش )23رشته :

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 771صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٢8نگارگری در فرش 711810370

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7تجزیه و تحلیل رنگ در فرش ایران721810371

تشریحی8سبک های بافت فرش در مناطق مختلف ایران731810372

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روانشناسی خلاقیت741812082

تشریحی2مبانی و اصول كارآفرینی751812163
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فرش ( گرايش بافت و مرمت فرش )24رشته :

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 772صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١4هنر در تمدن اسلامی 241810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 251810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢5هنر در تمدن اسلامی 261810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 271810012

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران281810256

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 291810257

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 301810258

تشریحی1طراحی پایه311810259

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آشنایی با هنرهای سنتی ایران321810260

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2آشنایی با بافته های سنتی ایران331810263

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3آشنایی با كامپیوتر341810266

تشریحی2شیمی كاربردی فرش351810267
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فرش ( گرايش بافت و مرمت فرش )24رشته :

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 773صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی١2طراحی سنتی 361810268

تشریحی٢3طراحی سنتی 371810269

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2شناخت طرح و نقش گلیم381810270

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3سیر تحول نقش در هنر ایران391810271

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3علوم الیاف401810272

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3تاریخ فرش ایران411810273

تشریحی١4رنگرزی شیمیایی 421810274

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١4بافت فرش 431810275

تشریحی١4طراحی فرش 441810276

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١4رنگرزی سنتی 451810277

تشریحی١5حفاظت و مرمت فرش 461810278

تشریحی١5رنگ و نقطه نقشه فرش 471810279

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١5شناخت طرح و نقش فرش ایران 481810280

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6شناخت طرح و نقش فرش ایران 491810281

تشریحی6طراحی گلیم501810282

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6اقتصاد فرش511810283

تشریحی6كنترل كیفیت در فرش521810284

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6پژوهش در فرش531810285

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢6بافت فرش 541810286

تشریحی7بافت گلیم551810287

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی7مدیریت تولید فرش561810288

تشریحی٢7حفاظت و مرمت فرش 571810289

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7تاریخ فرش جهان581810290

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی8ارزیابی و ارزشیابی فرش591810291

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8شناخت بازارهای جهانی فرش601810292

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی9موزه داری فرش611810293

تشریحی١8عكاسی 621810294

تشریحی5كارآموزی631810296

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7زبان تخصصی641810298

تشریحی9پروژه نهایی651810304

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی8خوشنویسی و طراحی حروف661810305

تشریحی9كاربرد كامپیوتر در طراحی و بافت فرش671810306

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢5رنگرزی سنتی 681810307

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٣7بافت فرش 691810308

تشریحی9حفاظت و مرمت گلیم701810309
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فرش ( گرايش بافت و مرمت فرش )24رشته :

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 774صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٤8بافت فرش 711810310

تشریحی٣8حفاظت و مرمت فرش 721810311

تشریحی٤9حفاظت و مرمت فرش 731810312
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فرش ( گرايش بافت و مرمت فرش )24رشته :

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 775صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 241810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1آشنایی با هنر در تاریخ 251810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 261810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2آشنایی با هنر در تاریخ 271810012

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2حكمت هنر اسلامی281810047

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 291810257

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 301810258

تشریحی1طراحی پایه311810259

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آشنایی با هنرهای سنتی ایران321810260

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2آشنایی با بافته های سنتی ایران331810263

تشریحی2شیمی كاربردی فرش341810267

تشریحی١2طراحی سنتی 351810268
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فرش ( گرايش بافت و مرمت فرش )24رشته :

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 776صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٢3طراحی سنتی 361810269

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4سیر تحول نقش در هنر ایران371810271

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3تاریخ فرش ایران381810273

تشریحی١4طراحی فرش 391810276

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١5رنگرزی سنتی 401810277

تشریحی١5حفاظت و مرمت فرش 411810278

تشریحی١4رنگ و نقطه نقشه فرش 421810279

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7اقتصاد فرش431810283

تشریحی5كنترل كیفیت در فرش441810284

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢5بافت فرش 451810286

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3مدیریت تولید فرش461810288

تشریحی٢6حفاظت و مرمت فرش 471810289

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6تاریخ فرش جهان481810290

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی8ارزیابی و ارزشیابی فرش491810291

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7شناخت بازارهای جهانی فرش501810292

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7موزه داری فرش511810293

تشریحی١7عكاسی 521810294

تشریحی7كارآموزی531810296

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7زبان تخصصی541810298

تشریحی3كاربرد كامپیوتر در طراحی و بافت فرش551810306

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢6رنگرزی سنتی 561810307

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٣6بافت فرش 571810308

تشریحی8حفاظت و مرمت گلیم581810309

تشریحی٤7بافت فرش 591810310

تشریحی٣7حفاظت و مرمت فرش 601810311

تشریحی٤8حفاظت و مرمت فرش 611810312

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران621810359

تشریحی3شناخت طرح و نقش گلیم و بافت های سوزنی631810360

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3علوم الیاف و آزمایشگاه641810361

تشریحی4رنگرزی شیمیایی651810362

تشریحی١4بافت فرش 661810363

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4شناخت طرح و نقش فرش ایران671810364

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی5شناخت نقوش فرش های مناطق مختلف ایران681810365

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6پژوهش در فرش691810366

تشریحی6طراحی، بافت گلیم و بافت های سوزنی701810367
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فرش ( گرايش بافت و مرمت فرش )24رشته :

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 777صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8پروژه نهایی711810368

تشریحی8سبک های بافت فرش در مناطق مختلف ایران721810372

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روانشناسی خلاقیت731812082

تشریحی2مبانی و اصول كارآفرینی741812163
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش خوشنويسي )25رشته :

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 778صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 321810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 331810012

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخچه كتابت341810021

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 351810038 ...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش خوشنويسي )25رشته :

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 779صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8پایان نامه361810045

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی371810047

تشریحی١6كارگاه تذهیب 381810080

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آشنایی با هنرهای سنتی ایران 391810090

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آشنایی با هنرهای سنتی ایران 401810091

تشریحی3كارگاه حجم سازی411810092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3روش تحقیق در هنرهای سنتی421810093

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)431810094

تشریحی4عكاسی441810095

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 451810096

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4آشنایی با خوشنویسی461810097

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4تاریخچه نگارگری471810098

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 481810099

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4آشنایی با صنایع دستی سایر ملل491810100

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5آشنایی با فرهنگ و ادب ایران501810101

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 511810102

تشریحی5آشنایی با نگارگری521810103

تشریحی5آشنایی با تذهیب531810104

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5آشنایی با كاغذسازی و بوم سازی سنتی541810105

تشریحی5آشنایی با خیالی نگاری551810106

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی561810107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تحقیق در هنرهای سنتی ایران571810108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7مبانی زیبایی شناسی581810109

تشریحی6كارگاه نگهداری و مرمت كاغذ و بومهای كاغذی591810119

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8آشنایی با دیوارنگاری در ایران601810120

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی9تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق611810121

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6تاریخ خط621810122

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١6تاریخ خوشنویسی 631810123

تشریحی١6كارگاه خوشنویسی 641810124

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢7تاریخ خوشنویسی 651810125

تشریحی٢7كارگاه خوشنویسی 661810126

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7آشنایی با انواع خط كوفی671810127

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7حوزه های خوشنویسی در جهان اسلام681810128

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی8زیبایی شناسی خوشنویسی691810129

تشریحی٣8كارگاه خوشنویسی 701810130
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش خوشنويسي )25رشته :

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 780صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی8بررسی شیوه های خوشنویسی711810131

تشریحی8كارگاه كتیبه نویسی721810132

تشریحی٤9كارگاه خوشنویسی 731810133

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی9نسخه خوانی و آشنایی با نسخ خطی741810134

تشریحی9كارگاه تخصصی (خوشنویسی)751810135
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش طراحي سنتي و تذهيب)26رشته :

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 781صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 321810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 331810012

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخچه كتابت341810021

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 351810038 ...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش طراحي سنتي و تذهيب)26رشته :

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 782صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8پایان نامه361810045

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی371810047

تشریحی١6كارگاه تذهیب 381810080

تشریحی٢9كارگاه تذهیب 391810082

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آشنایی با هنرهای سنتی ایران 401810090

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آشنایی با هنرهای سنتی ایران 411810091

تشریحی3كارگاه حجم سازی421810092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3روش تحقیق در هنرهای سنتی431810093

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)441810094

تشریحی4عكاسی451810095

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 461810096

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4آشنایی با خوشنویسی471810097

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4تاریخچه نگارگری481810098

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 491810099

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4آشنایی با صنایع دستی سایر ملل501810100

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5آشنایی با فرهنگ و ادب ایران511810101

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 521810102

تشریحی5آشنایی با نگارگری531810103

تشریحی5آشنایی با تذهیب541810104

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5آشنایی با كاغذسازی و بوم سازی سنتی551810105

تشریحی5آشنایی با خیالی نگاری561810106

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی571810107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تحقیق در هنرهای سنتی ایران581810108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7مبانی زیبایی شناسی591810109

تشریحی١7كارگاه تشعیر 601810113

تشریحی6كارگاه نگهداری و مرمت كاغذ و بومهای كاغذی611810119

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8آشنایی با دیوارنگاری در ایران621810120

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی9تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق631810121

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6تاریخچه و مكاتب تذهیب641810136

تشریحی٤6كارگاه طراحی سنتی 651810137

تشریحی6كارگاه طراحی تشعیر661810138

تشریحی٥7كارگاه طراحی سنتی 671810139

تشریحی١7كارگاه صحافی سنتی و جلد سازی 681810140

تشریحی7كارگاه كاغذ سازی و بوم سازی سنتی691810141

تشریحی8زیبایی شناسی تذهیب701810142
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش طراحي سنتي و تذهيب)26رشته :

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 783صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8كارگاه مثنی سازی تذهیب711810143

تشریحی٢8كارگاه تشعیر 721810144

تشریحی٢8كارگاه صحافی سنتی و جلد سازی 731810145

تشریحی9كاربرد خوشنویسی در تذهیب741810146

تشریحی9كارگاه تخصصی (طراحی سنتی و تذهیب)751810147
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش طراحي سنتي و تذهيب)26رشته :

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 784صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 321810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢4آشنایی با هنر در تاریخ 331810012

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2تاریخچه كتابت341810021

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 351810038 ...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش طراحي سنتي و تذهيب)26رشته :

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 785صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8پایان نامه361810045

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی8حكمت هنر اسلامی371810047

تشریحی١5كارگاه تذهیب 381810080

تشریحی٢8كارگاه تذهیب 391810082

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آشنایی با هنرهای سنتی ایران 401810090

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آشنایی با هنرهای سنتی ایران 411810091

تشریحی3كارگاه حجم سازی421810092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4روش تحقیق در هنرهای سنتی431810093

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)441810094

تشریحی3عكاسی451810095

تشریحی١2كارگاه طراحی سنتی 461810096

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3آشنایی با خوشنویسی471810097

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تاریخچه نگارگری481810098

تشریحی٢3كارگاه طراحی سنتی 491810099

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3آشنایی با صنایع دستی سایر ملل501810100

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4آشنایی با فرهنگ و ادب ایران511810101

تشریحی٣4كارگاه طراحی سنتی 521810102

تشریحی4آشنایی با نگارگری531810103

تشریحی4آشنایی با تذهیب541810104

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4آشنایی با كاغذسازی و بوم سازی سنتی551810105

تشریحی4آشنایی با خیالی نگاری561810106

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی571810107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای سنتی ایران581810108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6مبانی زیبایی شناسی591810109

تشریحی١6كارگاه تشعیر 601810113

تشریحی5كارگاه نگهداری و مرمت كاغذ و بومهای كاغذی611810119

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7آشنایی با دیوارنگاری در ایران621810120

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی7تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق631810121

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5تاریخچه و مكاتب تذهیب641810136

تشریحی٤5كارگاه طراحی سنتی 651810137

تشریحی6كارگاه طراحی تشعیر661810138

تشریحی٥6كارگاه طراحی سنتی 671810139

تشریحی١6كارگاه صحافی سنتی و جلد سازی 681810140

تشریحی6كارگاه كاغذ سازی و بوم سازی سنتی691810141

تشریحی7زیبایی شناسی تذهیب701810142
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش طراحي سنتي و تذهيب)26رشته :

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 786صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8كارگاه مثنی سازی تذهیب711810143

تشریحی٢8كارگاه تشعیر 721810144

تشریحی٢7كارگاه صحافی سنتی و جلد سازی 731810145

تشریحی7كاربرد خوشنویسی در تذهیب741810146

تشریحی7كارگاه تخصصی (طراحی سنتی و تذهیب)751810147
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش نگارگري )27رشته :

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 787صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 321810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 331810012

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخچه كتابت341810021

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 351810038 ...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش نگارگري )27رشته :

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 788صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8پایان نامه361810045

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی371810047

تشریحی١6كارگاه تذهیب 381810080

تشریحی١6كارگاه نگارگری 391810081

تشریحی٢8كارگاه تذهیب 401810082

تشریحی٢7كارگاه نگارگری 411810083

تشریحی٣8كارگاه نگارگری 421810086

تشریحی9كارگاه تخصصی نگارگری431810089

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آشنایی با هنرهای سنتی ایران 441810090

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آشنایی با هنرهای سنتی ایران 451810091

تشریحی3كارگاه حجم سازی461810092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3روش تحقیق در هنرهای سنتی471810093

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)481810094

تشریحی4عكاسی491810095

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 501810096

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4آشنایی با خوشنویسی511810097

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4تاریخچه نگارگری521810098

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 531810099

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4آشنایی با صنایع دستی سایر ملل541810100

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5آشنایی با فرهنگ و ادب ایران551810101

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 561810102

تشریحی5آشنایی با نگارگری571810103

تشریحی5آشنایی با تذهیب581810104

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5آشنایی با كاغذسازی و بوم سازی سنتی591810105

تشریحی5آشنایی با خیالی نگاری601810106

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی611810107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تحقیق در هنرهای سنتی ایران621810108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7مبانی زیبایی شناسی631810109

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١6بررسی ویژگی های مكاتب نگارگری 641810110

تشریحی١6كارگاه طراحی نگارگری 651810111

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی6آشنایی با مواد و ابزار كار نگارگری661810112

تشریحی١7كارگاه تشعیر 671810113

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢7بررسی ویژگی های مكاتب نگارگری 681810114

تشریحی٢7كارگاه طراحی نگارگری 691810115

تشریحی8كارگاه گل و مرغ سازی701810116
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش نگارگري )27رشته :

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 789صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8زیبایی شناسی نگارگری711810117

تشریحی٤9كارگاه نگارگری 721810118

تشریحی6كارگاه نگهداری و مرمت كاغذ و بومهای كاغذی731810119

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8آشنایی با دیوارنگاری در ایران741810120

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی9تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق751810121
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش نگارگري )27رشته :

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 790صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 321810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢4آشنایی با هنر در تاریخ 331810012

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2تاریخچه كتابت341810021

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 351810038 ...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش نگارگري )27رشته :

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 791صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی7پایان نامه361810045

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی8حكمت هنر اسلامی371810047

تشریحی١5كارگاه تذهیب 381810080

تشریحی١5كارگاه نگارگری 391810081

تشریحی٢7كارگاه تذهیب 401810082

تشریحی٢6كارگاه نگارگری 411810083

تشریحی٣7كارگاه نگارگری 421810086

تشریحی8كارگاه تخصصی نگارگری431810089

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آشنایی با هنرهای سنتی ایران 441810090

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آشنایی با هنرهای سنتی ایران 451810091

تشریحی3كارگاه حجم سازی461810092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4روش تحقیق در هنرهای سنتی471810093

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)481810094

تشریحی3عكاسی491810095

تشریحی١2كارگاه طراحی سنتی 501810096

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3آشنایی با خوشنویسی511810097

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تاریخچه نگارگری521810098

تشریحی٢3كارگاه طراحی سنتی 531810099

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3آشنایی با صنایع دستی سایر ملل541810100

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4آشنایی با فرهنگ و ادب ایران551810101

تشریحی٣4كارگاه طراحی سنتی 561810102

تشریحی4آشنایی با نگارگری571810103

تشریحی4آشنایی با تذهیب581810104

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4آشنایی با كاغذسازی و بوم سازی سنتی591810105

تشریحی4آشنایی با خیالی نگاری601810106

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی611810107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای سنتی ایران621810108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6مبانی زیبایی شناسی631810109

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١5بررسی ویژگی های مكاتب نگارگری 641810110

تشریحی١6كارگاه طراحی نگارگری 651810111

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی6آشنایی با مواد و ابزار كار نگارگری661810112

تشریحی١6كارگاه تشعیر 671810113

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢6بررسی ویژگی های مكاتب نگارگری 681810114

تشریحی٢7كارگاه طراحی نگارگری 691810115

تشریحی8كارگاه گل و مرغ سازی701810116
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش نگارگري )27رشته :

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 792صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8زیبایی شناسی نگارگری711810117

تشریحی٤8كارگاه نگارگری 721810118

تشریحی5كارگاه نگهداری و مرمت كاغذ و بومهای كاغذی731810119

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7آشنایی با دیوارنگاری در ایران741810120

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی7تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق751810121
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش خيالي نگاري )28رشته :

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 793صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 321810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 331810012

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخچه كتابت341810021

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 351810038 ...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش خيالي نگاري )28رشته :

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 794صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی8پایان نامه361810045

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی371810047

تشریحی١6كارگاه نگارگری 381810081

تشریحی٢7كارگاه نگارگری 391810083

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آشنایی با هنرهای سنتی ایران 401810090

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آشنایی با هنرهای سنتی ایران 411810091

تشریحی3كارگاه حجم سازی421810092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3روش تحقیق در هنرهای سنتی431810093

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)441810094

تشریحی4عكاسی451810095

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 461810096

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4آشنایی با خوشنویسی471810097

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4تاریخچه نگارگری481810098

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 491810099

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4آشنایی با صنایع دستی سایر ملل501810100

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5آشنایی با فرهنگ و ادب ایران511810101

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 521810102

تشریحی5آشنایی با نگارگری531810103

تشریحی5آشنایی با تذهیب541810104

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5آشنایی با كاغذسازی و بوم سازی سنتی551810105

تشریحی5آشنایی با خیالی نگاری561810106

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آشنایی با انواع خطوط دوره اسلامی571810107

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تحقیق در هنرهای سنتی ایران581810108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7مبانی زیبایی شناسی591810109

تشریحی6كارگاه نگهداری و مرمت كاغذ و بومهای كاغذی601810119

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8آشنایی با دیوارنگاری در ایران611810120

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی9تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق621810121

تشریحی6تاریخچه خیالی نگاری631810148

تشریحی١6كارگاه طراحی خیالی نگاری 641810149

تشریحی6تاثیر اعتقادات ملی و اعتقادات دینی در خیا651810150

تشریحی٢7كارگاه طراحی خیالی نگاری 661810151

تشریحی١7كارگاه خیالی نگارگری 671810152

تشریحی7آشنایی با مضامین حماسی681810153

تشریحی8كارگاه نقاشی پشت شیشه691810154

تشریحی8كارگاه مثنی سازی خیالی نگاری701810155
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - كتابت و نگارگري ( گرايش خيالي نگاري )28رشته :

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 795صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8آشنایی با مضامین مذهبی711810156

تشریحی٢8كارگاه خیالی نگاری 721810157

تشریحی8زیبایی شناسی خیالی نگاری731810158

تشریحی9كارگاه خیالی نگاری بر بومهای مختلف741810159

تشریحی9كارگاه تخصصی (خیالی نگاری)751810160
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - طراحي پارچه و لباس (گرايش طراحي چاپ پارچه)29رشته :

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 796صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 241810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 251810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 261810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١2هنر در تمدن اسلامی 271810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 281810006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 291810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢3هنر در تمدن اسلامی 301810010

تشریحی١3كارگاه عكاسی پایه 311810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 321810012

تشریحی٢4كارگاه عكاسی پایه 331810015

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق341810017

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی351810047
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - طراحي پارچه و لباس (گرايش طراحي چاپ پارچه)29رشته :

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 797صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7آشنایی با رشته های هنری معاصر361810167

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آشنایی با هنرهای سنتی ایران371810260

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 381810261

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 391810264

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١5آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران 401810265

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5تحول صنایع دستی در دنیا411810313

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١3انسان، طبیعت، طراحی 421810314

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١5خوشنویسی و طراحی حروف 431810317

تشریحی8رساله نهایی441810332

تشریحی3كارگاه طراحی بافت مقدماتی451810334

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی٢6آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران 461810337

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی١4كارگاه رنگرزی 471810338

تشریحی٢6كارگاه رنگرزی 481810339

تشریحی4كارگاه طراحی لباس مقدماتی491810340

تشریحی4كارگاه طراحی چاپ مقدماتی501810341

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی١5پارچه شناسی 511810342

تشریحی١5كارگاه طراحی چاپ 521810343

تشریحی٢6كارگاه طراحی چاپ 531810344

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١6تاریخ پارچه و نساجی 541810345

تشریحی٣7كارگاه طراحی چاپ 551810346

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٢7پارچه شناسی 561810347

تشریحی٤8كارگاه طراحی چاپ 571810348

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢8تاریخ پارچه و نساجی 581810349

تشریحی٥9كارگاه طراحی چاپ 591810351

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9تجزیه و تحلیل آثار تجسمی601810352

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی9هنر در دنیای كودكان611810353

تشریحی٢6خوشنویسی و طراحی حروف 621810354
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - صنايع دستي30رشته :

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 798صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی6كامپیوتر11115229

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست21121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)31211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی41212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی51213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی61215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 71215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه81215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه91215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی101218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی111220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )121220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی131220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 141220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس151220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران161223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی171223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران181229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 191233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 201233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )211233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )221233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه231233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت241233043

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١2هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 301810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢3هنر در تمدن اسلامی 311810010

تشریحی١3كارگاه عكاسی پایه 321810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5آشنایی با هنر در تاریخ 331810012

تشریحی٢4كارگاه عكاسی پایه 341810015

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تاریخچه كتابت351810021
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - صنايع دستي30رشته :

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 799صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی9حكمت هنر اسلامی361810047

تشریحی5كارگاه حجم سازی371810092

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7آشنایی با رشته های هنری معاصر381810167

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آشنایی با هنرهای سنتی ایران391810260

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 401810261

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 411810264

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3تحول صنایع دستی در دنیا421810313

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١3انسان، طبیعت، طراحی 431810314

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١4تحقیق در صنایع دستی ایران 441810315

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5تحقیق در صنایع دستی ایران 451810316

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١5خوشنویسی و طراحی حروف 461810317

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢6انسان، طبیعت، طراحی 471810318

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی١8مرمت و نگهداری آثار هنری 481810319

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی٢9مرمت و نگهداری آثار هنری 491810320

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9طرح اشیاء در تمدن اسلامی501810321

تشریحی١3كارگاه صنایع دستی 511810322

تشریحی٢4كارگاه صنایع دستی 521810323

تشریحی٣4كارگاه صنایع دستی 531810324

تشریحی٤5كارگاه صنایع دستی541810325

تشریحی٥5كارگاه صنایع دستی 551810326

تشریحی٦6كارگاه صنایع دستی 561810327

تشریحی٧6كارگاه صنایع دستی 571810328

تشریحی٨7كارگاه صنایع دستی 581810329

تشریحی٩7كارگاه صنایع دستی 591810330

تشریحی١8كارگاه تخصصی صنایع دستی 601810331

تشریحی8رساله نهایی611810332

تشریحی٢9كارگاه تخصصی صنایع دستی 621810333

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی7مدیریت تولید صنعتی631810336

تشریحی٢6خوشنویسی و طراحی حروف 641810354
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - طراحي پارچه31رشته :

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 800صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1هنر در تمدن اسلامی 241810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 251810006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 261810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2هنر در تمدن اسلامی 271810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 281810012

تشریحی7كارآموزی291810296

تشریحی8پروژه نهایی301810304

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 311810358

تشریحی١1طراحی 321810373

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آشنایی با هنرهای سنتی331810374

تشریحی٢2طراحی 341810375

تشریحی2عكاسی پایه351810376
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - طراحي پارچه31رشته :

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 801صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5آشنایی با هنرهای معاصر361810377

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تاریخ لباس371810378

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3تاریخ پارچه و نساجی381810379

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3شناخت الیاف و پارچه391810380

تشریحی١3طراحی لباس 401810381

تشریحی١3طراحی پارچه 411810382

تشریحی3هندسه نقوش421810383

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق431810384

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4جامعه شناسی هنر441810385

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١4تجزیه و تحلیل آثار هنری 451810386

تشریحی١4طراحی پارچه با كامپیوتر 461810387

تشریحی4رنگرزی با مواد طبیعی471810388

تشریحی4رنگرزی با مواد مصنوعی481810389

تشریحی5بازاریابی و اقتصاد491810390

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5آشنایی با پارچه و لباس های سنتی501810391

تشریحی٢5طراحی پارچه با كامپیوتر 511810392

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6عفاف و حجاب521810393

تشریحی5كارگاه چاپ سنتی531810394

تشریحی5كارگاه بافت (تار و پود)541810395

تشریحی6كارگاه چاپ سیلک551810396

تشریحی6كارگاه چاپ سیلک اسكرین561810397

تشریحی6كارگاه بافت (دو رو)571810398

تشریحی١6طراحی پارچه تخصصی 581810399

تشریحی٢7طراحی پارچه تخصصی 591810400

تشریحی7كارگاه بافت صنعتی601810401

تشریحی7معماری داخلی611810402

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7زبان تخصصی621810403

تشریحی٣8طراحی پارچه تخصصی 631810404

تشریحی8مدیریت تولید641810405

تشریحی٢7طراحی لباس 651810406

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی٢8تجزیه و تحلیل آثار هنری 661810407

تشریحی8بررسی آثار طراحان لباس671810408
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي32رشته :

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 802صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 321810009

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2هنر در تمدن اسلامی 331810010

تشریحی١2كارگاه عكاسی پایه 341810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 351810012
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنر اسالمي32رشته :

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 803صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3انسان طبیعت طراحی361810013

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران371810014

تشریحی٢3كارگاه عكاسی پایه 381810015

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا391810016

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق401810017

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 411810018

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4شیوه هنرهای دوران اسلامی ایران421810019

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر431810020

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تاریخچه كتابت441810021

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای اسلامی ایران451810022

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 461810023

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا471810024

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6شناخت و ارزیابی كاربردی هنرهای اسلامی ا481810028

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4مبانی ومبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسلا491810029

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4هندسه مناظر و مرایا501810030

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6بررسی و تجزیه و تحلیل مكاتب مختلف نگار511810034

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6نمایش در ایران521810035

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5مبانی و مبادی اصول خطوط وخوشنویسی اسل531810036

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر541810037

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 551810038

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی561810041

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7كنترل كیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایر571810042

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای581810044

تشریحی8پایان نامه591810045

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن601810046

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی7حكمت هنر اسلامی611810047

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7زبان تخصصی621810049

تشریحی7كارورزی631810050

...

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي33رشته :

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 804صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 241810001

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 251810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 261810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 271810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 281810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1آشنایی با هنر در تاریخ 291810006

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 301810007

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 311810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 321810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2آشنایی با هنر در تاریخ 331810012

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6سیر تحول و تطور نقوش و نمادهادر هنرهای 341810038

تشریحی7پایان نامه351810045
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي كاربردي10گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - هنرهاي صناعي33رشته :

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 805صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی8حكمت هنر اسلامی361810047

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١1آشنایی با هنرهای سنتی ایران 371810090

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2آشنایی با هنرهای سنتی ایران 381810091

تشریحی2كارگاه حجم سازی391810092

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3روش تحقیق در هنرهای سنتی401810093

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)411810094

تشریحی١3كارگاه طراحی سنتی 421810096

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4آشنایی با خوشنویسی431810097

تشریحی٢4كارگاه طراحی سنتی 441810099

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4آشنایی با صنایع دستی سایر ملل451810100

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4آشنایی با فرهنگ و ادب ایران461810101

تشریحی٣5كارگاه طراحی سنتی 471810102

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تحقیق در هنرهای سنتی ایران481810108

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3مبانی زیبایی شناسی491810109

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4آشنایی با سفال و كاشی501810161

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4آشنایی با آبگینه511810162

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4آشنایی با نساجی سنتی521810163

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5آشنایی با هنرهای مرتبط با چوب531810164

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5آشنایی با هنر فلزكاری541810165

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5طرح اشیاء در هنرهای سنتی551810166

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی5آشنایی با رشته های هنری معاصر561810167

تشریحی6كارگاه مرمت و نگهداری آثار فلزی571810168

تشریحی8كارگاه مرمت و نگهداری آثار نساجی سنتی581810169

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3آداب معنوی در هنرهای سنتی591810170

تشریحی3عكاسی601810355
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي تجسمي12گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - ارتباط تصويري (گرايش ارتباط تصويري)10رشته :

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 806صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 241810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 251810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 261810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3هنر در تمدن اسلامی 271810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 281810006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 291810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢4هنر در تمدن اسلامی 301810010

تشریحی١2كارگاه عكاسی پایه 311810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢4آشنایی با هنر در تاریخ 321810012

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی5انسان طبیعت طراحی331810013

تشریحی٢3كارگاه عكاسی پایه 341810015

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6تاریخچه كتابت351810021
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي تجسمي12گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - ارتباط تصويري (گرايش ارتباط تصويري)10رشته :

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 807صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی8حكمت هنر اسلامی361810047

تشریحی3كارگاه حجم سازی371810092

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4آشنایی با رشته های هنری معاصر381810167

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1خوشنویسی و طراحی حروف 391810317

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢3خوشنویسی و طراحی حروف 401810335

تشریحی1كارگاه چاپ411812001

تشریحی١2كارگاه تصویرسازی 421812002

تشریحی٢3كارگاه چاپهای دستی 431812003

تشریحی١3كارگاه ارتباط تصویری 441812004

تشریحی٢3كارگاه تصویر سازی 451812005

تشریحی٢4كارگاه ارتباط تصویری 461812006

تشریحی٣4خوشنویسی و طراحی حروف 471812007

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4هندسه مناظر و مرایا481812008

تشریحی٣5كارگاه چاپهای دستی 491812009

تشریحی٣5كارگاه ارتباط تصویری 501812010

تشریحی٤5خوشنویسی و طراحی حروف 511812011

تشریحی١5كارگاه تخصصی عكاسی 521812012

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی531812013

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6آشنایی با هنرهای سنتی ایران541812014

تشریحی٤6كارگاه ارتباط تصویری 551812015

تشریحی6كارگاه عكاسی رنگی561812016

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١6تصویر متحرک 571812017

تشریحی٥7كارگاه ارتباط تصویری 581812018

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7چاپهای ماشینی591812019

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری601812020

تشریحی٢7كارگاه تخصصی عكاسی 611812021

تشریحی٦8كارگاه ارتباط تصویری 621812022

تشریحی8كارگاه تصویر سازی631812023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8هنر در دنیای كودكان641812024

تشریحی9طرح عملی جامع (ارتباط تصویری)651812025

تشریحی9طرح و رساله نهایی661812026
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي تجسمي12گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - عكاسي11رشته :

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 808صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

تشریحی١1كارگاه طراحی پایه 241810002

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 251810003

تشریحی٢2كارگاه طراحی پایه 261810004

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١2هنر در تمدن اسلامی 271810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 281810006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 291810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢3هنر در تمدن اسلامی 301810010

تشریحی١1كارگاه عكاسی پایه 311810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 321810012

تشریحی٢2كارگاه عكاسی پایه 331810015

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آشنایی با هنرهای سنتی ایران341810260

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١6خوشنویسی و طراحی حروف 351810317
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي تجسمي12گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - عكاسي11رشته :

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 809صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٢7خوشنویسی و طراحی حروف 361810354

تشریحی١5كارگاه تخصصی عكاسی 371812012

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی381812013

تشریحی3كارگاه عكاسی رنگی391812016

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١8تصویر متحرک 401812017

تشریحی٢6كارگاه تخصصی عكاسی 411812021

تشریحی9طرح و رساله نهایی421812026

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فیزیک و ابزار شناسی431812027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2شیمی عمومی و عكاسی441812028

تشریحی١3كارگاه عكاسی 451812029

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4تاریخچه عكاسی461812030

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4نورپردازی471812031

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١4تجزیه و تحلیل و نقد عكس 481812032

تشریحی٢4كارگاه عكاسی 491812033

تشریحی٣5كارگاه عكاسی 501812034

تشریحی٤6كارگاه عكاسی 511812035

تشریحی٥7كارگاه عكاسی 521812036

تشریحی٦8كارگاه عكاسی 531812037

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٢5تجزیه و تحلیل و نقد عكس 541812038

تشریحی6فنون عرضه و نمایش عكس551812041

تشریحی7فنون بازسازی عكس561812042

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی8آشنایی با فیلم برداری571812043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي تجسمي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - عكاسي11رشته :

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 810صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١2هنر در تمدن اسلامی 241810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 251810006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 261810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢3هنر در تمدن اسلامی 271810010

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 281810012

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7تاریخچه كتابت291810021

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی7حكمت هنر اسلامی301810047

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آشنایی با هنرهای سنتی ایران311810260

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١8تصویر متحرک 321812017

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١4تجزیه و تحلیل و نقد عكس 331812032

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٢5تجزیه و تحلیل و نقد عكس 341812038

تشریحی1طراحی351812039
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي تجسمي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - عكاسي11رشته :

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 811صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 361812040

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6آشنایی با فیلم برداری371812043

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1عكاسی پایه 381812044

تشریحی٢2عكاسی پایه 391812045

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2تاریخ عكاسی جهان401812070

تشریحی١3عكاسی رنگی 411812071

تشریحی3) تكنیک و مفهوم1عكاسی (421812072

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3شیمی عكاسی431812073

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی١4فیزیک و ابزارشناسی 441812074

تشریحی4چاپ451812075

تشریحی4) طبیعت2عكاسی (461812076

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5) مستند اجتماعی - خبری3عكاسی (471812077

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4جامعه شناسی عكاسی481812078

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١5نورپردازی 491812079

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6زبان تخصصی501812080

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2تركیب بندی در عكاسی511812081

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1روانشناسی خلاقیت521812082

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6) تبلیغاتی4عكاسی (531812083

تشریحی6حجم سازی541812084

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی7روش تحقیق551812085

تشریحی7) چهره5عكاسی (561812086

تشریحی8پروژه نهایی571812087

تشریحی8)6عكاسی (581812088
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي تجسمي12گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - نقاشي ( گرايش نقاشي عمومي )12رشته :

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 812صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 241810003

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1هنر در تمدن اسلامی 251810005

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 261810006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی هنرهای تجسمی 271810008

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2هنر در تمدن اسلامی 281810010

تشریحی١6كارگاه عكاسی پایه 291810011

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 301810012

تشریحی٢7كارگاه عكاسی پایه 311810015

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4حكمت هنر اسلامی321810047

تشریحی1كارگاه حجم سازی331810092

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2آشنایی با رشته های هنری معاصر341810167

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1هندسه مناظر و مرایا351812008
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي تجسمي12گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - نقاشي ( گرايش نقاشي عمومي )12رشته :

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 813صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی361812013

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آشنایی با هنرهای سنتی ایران371812014

تشریحی9طرح و رساله نهایی381812026

تشریحی1)1كارگاه طراحی پایه (سطح یک) (391812046

تشریحی2)2كارگاه طراحی پایه (سطح یک) (401812047

تشریحی١3كارگاه چاپهای دستی 411812048

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١2تاریخ عمومی نقاشی 421812049

تشریحی3)1كارگاه طراحی سطح دو (431812050

تشریحی3)1كارگاه نقاشی سطح یک (441812051

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3)1نقاشی دیواری سطح یک (451812052

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢3تاریخ عمومی نقاشی 461812053

تشریحی4)2كارگاه طراحی سطح دو (471812054

تشریحی4)2كارگاه نقاشی سطح یک (481812055

تشریحی4)2كارگاه نقاشی دیواری سطح یک (491812056

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٣4تاریخ عمومی نقاشی 501812057

تشریحی5)3كارگاه طراحی سطح دو (511812058

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5)4تاریخ عمومی نقاشی (521812059

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی5تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی531812060

تشریحی5)1كارگاه نقاشی سطح دو (541812061

تشریحی6)1كارگاه طراحی سطح سه (551812062

تشریحی6)2كارگاه نقاشی سطح دو (561812063

تشریحی7)3كارگاه نقاشی سطح دو (571812064

تشریحی7)2كارگاه طراحی سطح سه (581812065

تشریحی9مرمت آثار نقاشی591812066

تشریحی8)3كارگاه طراحی سطح سه (601812067

تشریحی8كارگاه نقاشی سطح سه611812068

تشریحی8طرح عملی جامع نقاشی عمومی621812069
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي تجسمي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - نقاشي13رشته :

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 814صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1هنر در تمدن اسلامی 241810005

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2هنر در تمدن اسلامی 251810010

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی7حكمت هنر اسلامی261810047

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2آشنایی با رشته های هنری معاصر271810167

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی281812013

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4تجزیه و تحلیل و نقد آثار نقاشی291812060

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روش تحقیق301812085

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی هنرهای تجسمی 311812089

تشریحی1حجم و ساختار آفرینی321812090

تشریحی١1طراحی پایه 331812091

تشریحی1فرهنگ، هنر و هویت ایرانی - اسلامی341812092

تشریحی٢2طراحی پایه 351812093
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي تجسمي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - نقاشي13رشته :

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 815صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی١2چاپ دستی 361812094

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2 (رنگ شناسی)٢مبانی هنرهای تجسمی 371812095

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2آشنایی با كتاب آرایی ایران و جهان اسلام381812096

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3نقش و نقاشی دیواری در ایران و جهان اسلام391812097

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2)1تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران (401812098

تشریحی6مبانی كار آفرینی411812100

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3)2تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران (421812101

تشریحی3) تكنیک1نقاشی سطح یک (431812102

تشریحی3)1طراحی سطح دو (441812103

تشریحی3نقاشی دیواری451812104

تشریحی4تصویر (فتوشاپ و انفورماتیک)461812105

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4)3تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران (471812106

تشریحی4) نور و رنگ2نقاشی سطح یک (481812107

تشریحی4)2طراحی سطح دو (491812108

تشریحی5تاریخ هنر جهان501812109

تشریحی5)3نقاشی سطح یک (511812110

تشریحی5)3طراحی سطح دو (521812111

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5)1تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی غرب (531812112

تشریحی5)1طراحی و بیان تجسمی (541812113

تشریحی6)2طراحی و بیان تجسمی (551812114

تشریحی6)1نقاشی سطح دو (561812115

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی6)2تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی غرب (571812116

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6نقد و تطبیق مبانی نظری نقاشی ایران و غرب581812117

تشریحی7)2نقاشی سطح دو (591812118

تشریحی7تجزیه و تحلیل و نقد آثار رسانه معاصر (وید601812119

تشریحی7نقاشی ایرانی611812120

تشریحی8خلاقیت (نقاشی، ویدیو، چیدمان و رسانه معا621812121

تشریحی8طرح جامع (سمینار)631812122

تشریحی8پروژه نهایی641812123

تشریحی8مبانی و اصول علم اقتصاد651812124

...

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي تجسمي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - ارتباط تصويري14رشته :

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 816صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت 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 شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی91218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی101220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )111220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی121220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس141220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران151223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی161223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران171229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 181233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 191233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )201233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )211233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه221233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت231233043

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2آشنایی با هنر در تاریخ 241810006

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3آشنایی با هنر در تاریخ 251810012

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4آشنایی با هنرهای سنتی ایران261812014

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١8تصویر متحرک 271812017

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6هنر در دنیای كودكان281812024

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4روانشناسی خلاقیت291812082

تشریحی8مبانی و اصول علم اقتصاد301812124

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2)1صفحه آرایی (311812125

تشریحی2عكاسی و گرافیک321812126

تشریحی3طراحی سه بعدی331812127

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3)1تجزیه و تحلیل هنرهای بصری (341812128

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3تاریخ طراحی گرافیک جهان و ایران351812129
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - هنرهاي تجسمي12گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - ارتباط تصويري14رشته :

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 817صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی١1طراحی پایه 361812130

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مبانی گرافیک 371812131

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1گرافیک و معماری381812132

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1تاریخ خط ایران و جهان391812133

تشریحی٢2طراحی پایه 401812134

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2مبانی گرافیک 411812135

تشریحی١2عكاسی 421812136

تشریحی١3چاپ دستی 431812137

تشریحی2خطاطی فارسی441812138

تشریحی١3تصویر سازی 451812139

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3)2صفحه آرایی (461812140

تشریحی3طراحی نوشته فارسی471812141

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4)2تجزیه و تحلیل هنرهای بصری (481812142

تشریحی4)2تصویر سازی (491812143

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4طراحی قلم فارسی501812144

تشریحی4پرورش خلاقیت511812145

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی4مبانی تبلیغات521812146

تشریحی4هنر كتاب آرایی در آسیای میانه531812147

تشریحی5)1چاپ های صنعتی (541812148

تشریحی5آشنایی با هنرهای جدید551812149

تشریحی5رنگ و تركیب بندی در هنرهای تصویری ایران561812150

تشریحی5طراحی نشانه571812151

تشریحی5روش های آموزش هنر در مدارس (دبیرستان /581812152

تشریحی6)2چاپ های صنعتی (591812153

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6طراحی پوستر601812154

تشریحی6طراحی و بسته بندی611812155

تشریحی6طراحی گرافیک محیطی621812156

تشریحی7طراحی گرافیک متحرک631812157

تشریحی7طراحی تبلیغات641812158

تشریحی7طراحی برای فضای مجازی651812159

تشریحی7ماشین نویسی فارسی و تایپ لاتین661812160

تشریحی8طراحی هویت بصری671812161

تشریحی8پروژه نهایی681812162

تشریحی8مبانی و اصول كارآفرینی691812163
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