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١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١ریاضیات عمومی ١١١١١٢٨٣٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٢معادلات دیفرانسیل٢١١١١٢٨٤

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ریاضیات گسسته٣١١١١٢٨٥

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٣آنالیز ریاضی ٤١١١١٢٨٦١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٣مبانی هندسه٥١١١١٢٨٧

تشریحی٣آزمایشگاه ریاضی٦١١١١٢٨٨

تشریحی٤...تحلیل محتواى كتابهاى درسی ریاضی راهن٧١١١١٢٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٤زبان تخصصی ریاضی٨١١١١٢٩٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٤آنالیز عددى٩١١١١٢٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٤تاریخ و فلسفه ریاضی١٠١١١١٢٩٢

تشریحی٤سمینار ریاضی١١١١١١٢٩٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٥طراحی و مطالعه مسا�ل یادگیرى و آموزش١٢١١١١٢٩٤

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٥توابع مختلط١٣١١١١٢٩٥

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١مبانی ریاضیات١٤١١١١٤٥٩

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی١آموزش ریاضی و حل مساله١٥١١١١٤٦٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٢فیزیك پایه و آزمایشگاه١٦١١١٣٢٣٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی١آمار و احتمال ١٧١١١٧١٤٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٦شناخت محیطزیست١٨١١٢١٠٥٠

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٥اصول فلسفه آموزش و پرورش١٩١٢١١٣١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش٢٠١٢١١٤٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٢روانشناسی تربیتی ٢١١٢١١٤٢٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٣روش تحقیق با تاكید بر علوم تربیتی٢٢١٢١١٤٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥مبانی برنامه ریزى درسی٢٣١٢١١٤٤٢

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی٢٤١٢١٢٢٥٥

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣ورزش ویژه٢٥١٢١٥٤٣٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣ورزش ٢٦١٢١٥٤٣٢١

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٦كارآفرینی٢٧١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١انقلاب اسلامی ایران٢٨١٢٢٠٤٢٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١اندیشه سیاسی امام خمینی٢٩١٢٢٠٤٧٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١بهداشت و محیط زیست٣٠١٢٢٠٥٦٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣١١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٦ارزشهاى دفاع مقدس٣٢١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی٣٣١٢٢٣١٧٤

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٦كلیات حقوق شهروندى٣٤١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٥فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٣٥١٢٢٩١٢٧
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١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٤اندیشه اسلامی ٣٦١٢٣٣٠٢٦٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن٣٧١٢٣٣٠٢٨

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٣٨١٢٣٣٠٣٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١دانش خانواده وجمعیت٣٩١٢٣٣٠٤٤
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٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی١اكولوژى١١١١٢١٦٤

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٢آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی ٢١١١٢١٦٥١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١ریاضیات عمومی٣١١١٢١٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٢...تحلیل محتوى كتابهاى درسی علوم تجربی ٤١١١٢١٦٧

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢شیمی آلی و آزمایشگاه٥١١١٢١٦٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٢زیست شناسی سلولی مولكولی٢ و آزمایشگاه٦١١١٢١٦٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٢مكانیك٧١١١٢١٧٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٢بلور شناسی و كانی شناسی و آزمایشگاه٨١١١٢١٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٣شیمی معدنی و آزمایشگاه٩١١١٢١٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٣الكتریسیته١٠١١١٢١٧٣

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٣زیست شناسی جانورى ٢ و آزمایشگاه١١١١١٢١٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٣حرارت و ترمودینامیك و امواج١٢١١١٢١٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٣سنگ شناسی و آزمایشگاه١٣١١١٢١٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٣روش تحقیق با تاكید بر علوم تربیتی١٤١١١٢١٧٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٤شیمی تجزیه و آزمایشگاه١٥١١١٢١٧٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٤زیست شناسی گیاهی ٢ و آزمایشگاه١٦١١١٢١٧٩

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٤اپتیك و آزمایشگاه١٧١١١٢١٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٤چینه شناسی و فسیل شناسی و آزمایشگاه١٨١١١٢١٨١

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٤میكروبیولوژى و بهداشت١٩١١١٢١٨٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥شیمی فیزیك و آزمایشگاه٢٠١١١٢١٨٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٥فیزیك جدید٢١١١١٢١٨٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٥...طراحی و مطالعه مسا�ل یادگیرى و آموزش ٢٢١١١٢١٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٥كاربرد نرم افزارى رایانه اى در آموزش٢٣١١١٢١٨٦

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٥زیست شناسی تكوینی٢٤١١١٢١٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥آموزش علوم تجربی دوره راهنمایی ٢٥١١١٢١٨٨٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٤مبانی برنامه ریزى درسی٢٦١١١٢١٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١سازمان مدیریت در آموزش و پرورش٢٧١١١٢١٩٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١اصول و فلسفه آموزش و پرورش٢٨١١١٢١٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١زیست شناسی عمومی٢٩١١١٢١٩٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١شیمی عمومی٣٠١١١٢١٩٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی١فیزیك عمومی٣١١١١٢١٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٦شناخت محیطزیست٣٢١١٢١٠٥٠

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی٣٣١٢١٢٢٥٥

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣ورزش ویژه٣٤١٢١٥٤٣٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣ورزش ٣٥١٢١٥٤٣٢١
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دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۴ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٦كارآفرینی٣٦١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١انقلاب اسلامی ایران٣٧١٢٢٠٤٢٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١اندیشه سیاسی امام خمینی٣٨١٢٢٠٤٧٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١بهداشت و محیط زیست٣٩١٢٢٠٥٦٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤٠١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٦ارزشهاى دفاع مقدس٤١١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی٤٢١٢٢٣١٧٤

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٦كلیات حقوق شهروندى٤٣١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٥فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٤٤١٢٢٩١٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٤اندیشه اسلامی ٤٥١٢٣٣٠٢٦٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن٤٦١٢٣٣٠٢٨

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٤٧١٢٣٣٠٣٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١دانش خانواده وجمعیت٤٨١٢٣٣٠٤٤
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۱ پیام نور
ترم اول ۴۰۰-۱۳۹۹



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

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

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۴۲ - آموزش و پرورش ابتدايي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۵ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٩شناخت محیطزیست١١١٢١٠٥٠

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١اصول و فلسفه آموزش و پرورش٢١٢١١٢٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی١روش تحقیق با تاكید بر علوم تربیتی٣١٢١١٢٨٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١روان شناسی رشد٤١٢١١٢٨٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١...روان شناسی زبان (با تاكید بر آموزش زبان٥١٢١١٢٨٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١آموزش و پرورش تطبیقی٦١٢١١٢٨٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٢مبانی برنامه ریزى درسی٧١٢١١٢٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٢روان شناسی یادگیرى٨١٢١١٢٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٢روش هاى آمارى در علوم تربیتی٩١٢١١٢٩٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٢روش تدریس تعلیمات دینی١٠١٢١١٢٩٣

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٢...روش هاى نوین یاددهی - یادگیرى و كاربرد١١١٢١١٢٩٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٢جامعه شناسی آموزش و پرورش١٢١٢١١٢٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٣آموزش هنر در دوره ابتدایی١٣١٢١١٢٩٦

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٣آموزش ریاضی در دوره ابتدایی١٤١٢١١٢٩٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٣آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی١٥١٢١١٢٩٨

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٣تحلیل برنامه هاى درسی دوره ابتدایی١٦١٢١١٢٩٩

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٣فعالیت هاى پرورشی - اجتماعی١٧١٢١١٣٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٣روش هاى استفاده از منابع یادگیرى١٨١٢١١٣٠١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٣روان شناسی بازى١٩١٢١١٣٠٢

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٤اصول بهداشت و كمك هاى اولیه٢٠١٢١١٣٠٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٤مشاوره كودك٢١١٢١١٣٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٤آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی٢٢١٢١١٣٠٥

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٤روش تدریس تربیت بدنی٢٣١٢١١٣٠٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٤...تحلیل محتواى كتاب هاى درسی دوره ابتدا٢٤١٢١١٣٠٧

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٤طراحی آموزش٢٥١٢١١٣٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٤طراحی و مطالعه مسا�ل یادگیرى و آموزش٢٦١٢١١٣٠٩

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٥شیوه هاى مطالعه و كتاب خوانی٢٧١٢١١٣١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٥..زبان تخصصی (متون تخصصی در آموزش ابت٢٨١٢١١٣١١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٥...كاربرد نرم افزارهاى رایانه اى در آموزش ا٢٩١٢١١٣١٢

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥ارزشیابی پیشرفت تحصیلی٣٠١٢١١٣١٣

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٥...تحلیل محتواى كتاب هاى درسی دوره ابتدا٣١١٢١١٣١٤

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٥سازمان مدیریت در آموزش و پرورش٣٢١٢١١٣١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی١روش تدریس فارسی٣٣١٢١١٤٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی١رشد و تربیت اجتماعی٣٤١٢١١٤٥٢

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی١پرورش اخلاقی-مذهبی كودك٣٥١٢١١٤٥٣
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۱ پیام نور
ترم اول ۴۰۰-۱۳۹۹



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

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

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۴۲ - آموزش و پرورش ابتدايي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۶ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی٣٦١٢١٢٢٥٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣ورزش ٣٧١٢١٥٤٢٨١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣ورزش ویژه٣٨١٢١٥٤٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٦كارآفرینی٣٩١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٤٠١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١اندیشه سیاسی امام خمینی٤١١٢٢٠٤٧٩

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤٢١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٦ارزشهاى دفاع مقدس٤٣١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٤٤١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٦كلیات حقوق شهروندى٤٥١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٤٦١٢٢٩١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١اندیشه اسلامی ٢(علوم انسانی )٤٧١٢٣٣٠٣١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٤٨١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٤٩١٢٣٣٠٣٨
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۱ پیام نور
ترم اول ۴۰۰-۱۳۹۹



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

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

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۷۶ - آموزش حرفه و فن

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۷ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١آمارتوصیفی١١١١٧٠٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٩شناخت محیطزیست٢١١٢١٠٥٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی١تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران٣١٢١١٠٢٣

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١اصول فلسفه آموزش و پرورش٤١٢١١٣١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی١روش تحقیق با تاكید بر علوم تربیتی٥١٢١١٣١٧

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١...كاربرد نرم افزارهاى رایانه اى در آموزش ح٦١٢١١٣١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١بررسی طراحی سیستم تولید ٧١٢١١٣١٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی١صنایع دستی ٨١٢١١٣٢٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی١منابع طبیعی٩١٢١١٣٢١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٢مبانی برنامه ریزى درسی١٠١٢١١٣٢٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٢...تحلیل محتواى كتاب هاى درسی حرفه و فن١١١٢١١٣٢٣

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢بررسی طراحی سیستم تولید ١٢١٢١١٣٢٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٢شناخت مواد١٣١٢١١٣٢٥

تشریحی٢كارگاه برق ١٤١٢١١٣٢٦١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی١باغبانی ١٥١٢١١٣٢٧١

تشریحی٢صنایع پوشاك ١٦١٢١١٣٢٨١

تشریحی٢كارگاه ساختمان ١٧١٢١١٣٢٩١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٣سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش١٨١٢١١٣٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٣...تحلیل محتواى كتاب هاى درسی حرفه و فن١٩١٢١١٣٣١

تشریحی٣كارگاه برق ٢٠١٢١١٣٣٢٢

تشریحی٣كارگاه چوب ٢١١٢١١٣٣٣١

تشریحی٣كارگاه مكانیك ٢٢١٢١١٣٣٤١

تشریحی٣صنایع پوشاك ٢٣١٢١١٣٣٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٣باغبانی ٢٤١٢١١٣٣٦٢

تشریحی٤كارگاه ساختمان ٢٥١٢١١٣٣٧٢

تشریحی٤كارگاه مكانیك ٢٦١٢١١٣٣٨٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٤زبان تخصصی٢٧١٢١١٣٣٩

تشریحی٤كارگاه چوب ٢٨١٢١١٣٤٠٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٤دامپرورى ٢٩١٢١١٣٤١١

تشریحی٣خدمات بهداشتی ٣٠١٢١١٣٤٢١

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٤زراعت٣١١٢١١٣٤٣

تشریحی٤تكنولوژى فرآورده هاى دامی و كشاورزى٣٢١٢١١٣٤٤

تشریحی٤خدمات بهداشتی ٣٣١٢١١٣٤٥٢

تشریحی٤بازرگانی٣٤١٢١١٣٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٣طراحی و مطالعه مسایل یادگیرى و آموزش٣٥١٢١١٣٤٧
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١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٤صنایع دستی ٣٦١٢١١٣٤٨٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٤دامپرورى ٣٧١٢١١٣٤٩٢

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی١روش تدریس حرفه و فن و بررسی كتب٣٨١٢١١٤٦٢

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی٣٩١٢١٢٢٥٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی١ورزش ٤٠١٢١٥٤٢٨١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی١ورزش ویژه٤١١٢١٥٤٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٦كارآفرینی٤٢١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٤٣١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١اندیشه سیاسی امام خمینی٤٤١٢٢٠٤٧٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١بهداشت و محیط زیست٤٥١٢٢٠٥٦٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤٦١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٦ارزشهاى دفاع مقدس٤٧١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٤٨١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٦كلیات حقوق شهروندى٤٩١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٥٠١٢٢٩١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١اندیشه اسلامی ٢(علوم انسانی )٥١١٢٣٣٠٣١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٥٢١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٥٣١٢٣٣٠٣٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٤دانش خانواده و جمعیت٥٤١٢٣٣٠٤٣
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١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٩شناخت محیطزیست١١١٢١٠٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٤..روانشناسی یادگیرى با تاكید بر اختلالات ی٢١٢١١٣٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٥روش هاى مشاهده رفتار٣١٢١١٣٧٠

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١آشنایی با علوم قرآنی٤١٢١١٣٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١روشهاى آمارى در علوم تربیتی٥١٢١١٣٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٤نهاد خانواده در اسلام و ایران٦١٢١١٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢سیره تربیتی پیامبر (ص) و ا�مه (ع)٧١٢١١٣٧٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١روان شناسی شخصیت٨١٢١١٣٧٥

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١پویایی گروه٩١٢١١٣٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٤...كاربرد هنرهاى تجسمی در فعالیت هاى پرو١٠١٢١١٣٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣...تحلیل اندیشه هاى تربیتی با تاكید بر تفك١١١٢١١٣٧٨

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٢آسیب شناسی روانی كودكان و نوجوانان١٢١٢١١٣٨٠

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١اصول و فلسفه آموزش و پرورش١٣١٢١١٣٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٢روش تحقیق با تاكید بر علوم تربیتی١٤١٢١١٣٨٢

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢فرهنگ و تعلیم و تربیت١٥١٢١١٣٨٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٣ارتباط شناسی و تبلیغات١٦١٢١١٣٨٤

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی١روشهاى اصلاح و تغییر رفتار١٧١٢١١٣٨٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥...جریان هاى فكرى و عاطفی رایج در كودكان ١٨١٢١١٣٨٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٣جامعه شناسی آموزش و پرورش١٩١٢١١٣٨٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٢روش تدریس قرآن كریم (٢)٢٠١٢١١٣٨٨

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت٢١١٢١١٣٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٤آسیب شناسی اجتماعی٢٢١٢١١٣٩٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٤فعالیت هاى فوق برنامه در آموزش عمومی٢٣١٢١١٣٩١

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٣طراحی و مطالعه مسا�ل تربیتی٢٤١٢١١٣٩٢

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٣...كاربرد نرم افزارهاى رایانه اى در فعالیت ٢٥١٢١١٣٩٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٥مدرسه و روابط انسانی٢٦١٢١١٣٩٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٤زبان انگلیسی تخصصی٢٧١٢١١٣٩٥

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٢مبانی برنامه ریزى درسی٢٨١٢١١٣٩٦

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٥بهداشت روانی٢٩١٢١١٣٩٨

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٤برنامه ریزى فعالیت هاى پرورشی٣٠١٢١١٣٩٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٣...كاربرد هنرهاى نمایشی در فعالیت هاى پرو٣١١٢١١٤٠٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥مشاركت هاى دانش آموزى و تربیت اجتماعی٣٢١٢١١٤٠١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٤سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش٣٣١٢١١٤٠٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥فن بیان و سخنورى٣٤١٢١١٤٠٤

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٥...مهارتهاى نقد و بررسی اندیشه هاى سیاسی٣٥١٢١١٤٠٥
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ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۱ - علوم تربيتي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۷۷ - امور تربيتي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۱۰ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١آشنایی با كامپیوتر و كاربرد ان٣٦١٢١١٤٠٦

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٢مسا�ل نوجوانی٣٧١٢١١٤٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی١مدرسه و تربیت٣٨١٢١١٤٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١...كاربرد هنرهاى نمایشی و سرود در فعالیت ٣٩١٢١١٤٣٨

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی٤٠١٢١٢٢٥٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ٤١١٢١٥٤٢٨١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ویژه٤٢١٢١٥٤٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٦كارآفرینی٤٣١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٤٤١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١اندیشه سیاسی امام خمینی٤٥١٢٢٠٤٧٩

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤٦١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٦ارزشهاى دفاع مقدس٤٧١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٤٨١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٦كلیات حقوق شهروندى٤٩١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٥٠١٢٢٩١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١اندیشه اسلامی ٢(علوم انسانی )٥١١٢٣٣٠٣١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٥٢١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٥٣١٢٣٣٠٣٨
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۱ پیام نور
ترم اول ۴۰۰-۱۳۹۹



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۲۱ - تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۱۱ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٩شناخت محیطزیست١١١٢١٠٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١سنجش واندازه گیرى درتربیت بدنی٢١٢١١١١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی١بسكتبال ١-عملی٣١٢١٥٠٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی١مدیریت وطرزاجراى مسابقات٤١٢١٥٠٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی١اصول وفلسفه تربیت بدنی٥١٢١٥١٦١

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١مدیریت عمومی٦١٢١٥١٦٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١كاربرد آمار توصیفی در مدیریت٧١٢١٥١٦٣

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی١دومیدانی ٨١٢١٥١٦٤١

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١شنا٩١٢١٥١٦٥١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٢...مبانی مدیریت سازماندهی وبرنامه ریزى د١٠١٢١٥١٦٦

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٢كاربرد كامپیوتر در مدیریت ١١١٢١٥١٦٧١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٢نظارت و ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی١٢١٢١٥١٦٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢دومیدانی١٣١٢١٥١٦٩٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٢شنا١٤١٢١٥١٧٠٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٣تاریخ تربیت بدنی در ایران١٥١٢١٥١٧١

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٣كاربرد كامپیوتر در مدیریت ١٦١٢١٥١٧٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٣روایط عمومی وبین الملل١٧١٢١٥١٧٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٣دو میدانی ١٨١٢١٥١٧٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٣ژیمناستیك١٩١٢١٥١٧٥١

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٣زبان تخصصی ٢٠١٢١٥١٧٦١

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٤حقوق ورزشی٢١١٢١٥١٧٧

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٤...شیوه هاى بازریابی و مشاركت دادن بخش خ٢٢١٢١٥١٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٤...سرپرستی و مدیریت اردوها وكاروانهاى ورز٢٣١٢١٥١٧٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٤ژیمناستیك ٢٤١٢١٥١٨٠٢

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٤فوتبال٢٥١٢١٥١٨١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٤مبانی روانشناسی ورزشی٢٦١٢١٥١٨٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٤مدیریت ورزشهاى هواى آزاد٢٧١٢١٥١٨٣

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥مبانی مدیریت رفتار سازمانی٢٨١٢١٥١٨٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٥زبان تخصصی٢٩١٢١٥١٨٥٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥هندبال٣٠١٢١٥١٨٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٥كشتی برادران٣١١٢١٥١٨٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٥بدمینتون خواهران٣٢١٢١٥١٨٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٥ساختار و ضوابط انواع سازمانهاى ورزشی٣٣١٢١٥١٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٥مدیریت فضاها و اماكن ورزشی٣٤١٢١٥١٩٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٥مدیریت مسابقات و اردوهاى ورزشی٣٥١٢١٥١٩١
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۱ پیام نور
ترم اول ۴۰۰-۱۳۹۹



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۵ - تربيت بدني

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۲۱ - تربيت بدني و علوم ورزشي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۱۲ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٦كارآفرینی٣٦١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٣٧١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١اندیشه سیاسی امام خمینی٣٨١٢٢٠٤٧٩

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣٩١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٦ارزشهاى دفاع مقدس٤٠١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٤١١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٦كلیات حقوق شهروندى٤٢١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٤٣١٢٢٩١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١اندیشه اسلامی ٢(علوم انسانی )٤٤١٢٣٣٠٣١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٤٥١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٤٦١٢٣٣٠٣٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٥دانش خانواده و جمعیت٤٧١٢٣٣٠٤٣
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۱ پیام نور
ترم اول ۴۰۰-۱۳۹۹



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۲۰ - الهيات

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۱۵ - تربيت معلم قرآن كريم

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۱۳ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی١١٢١٢٢٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی١فارسی٢١٢١٣٢١٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ٣١٢١٥٤٢٨١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ویژه٤١٢١٥٤٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٠كارآفرینی٥١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٦١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٥اندیشه سیاسی امام خمینی٧١٢٢٠٤٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١روانشناسی عمومی٨١٢٢٠٥٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی١تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران٩١٢٢٠٥٣٥

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی١قرا�ت و تجوید (٣)١٠١٢٢٠٥٣٦

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢قرا�ت و تجوید (٤)١١١٢٢٠٥٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٢آشنایی با احادیث ا�مه١٢١٢٢٠٥٣٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٢روش تحقیق١٣١٢٢٠٥٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٢مفردات قران كریم١٤١٢٢٠٥٤٠

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٢روانشناسی تربیتی١٥١٢٢٠٥٤١

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٢مبانی جامعه شناسی١٦١٢٢٠٥٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٣فقه١٧١٢٢٠٥٤٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٣...ملل و نحل(شناسایی ادیان آسمانی و ادیان١٨١٢٢٠٥٤٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٣فلسفه تعلیم و تربیت١٩١٢٢٠٥٤٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٣تفسیر موضوعی (١)٢٠١٢٢٠٥٤٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٣اصول و فنون مشاوره و راهنمایی٢١١٢٢٠٥٤٧

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٣روانشناسی كودك و نوجوان٢٢١٢٢٠٥٤٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٤شیوه آموزش متوسطه٢٣١٢٢٠٥٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٤اصول تعلیم و تربیت٢٤١٢٢٠٥٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٤تجزیه و تركیب آیات قران (١)٢٥١٢٢٠٥٥١

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٤تفسیر موضوعی (٢)٢٦١٢٢٠٥٥٢

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٤روش تدریس احكام٢٧١٢٢٠٥٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٥تجزیه و تركیب آیات قران (٢)٢٨١٢٢٠٥٥٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٥تفسیر موضوعی (٣)٢٩١٢٢٠٥٥٥

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٥روش تدریس مفاهیم و قرا�ت قران٣٠١٢٢٠٥٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥سنجش و اندازه گیرى٣١١٢٢٠٥٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٥تولید و كاربرد مواد آموزشی٣٢١٢٢٠٥٥٨

تشریحی٥پروژه تحقیقاتی٣٣١٢٢٠٥٥٩

تشریحی٦كارورزى٣٤١٢٢٠٥٦٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١عربی (١)٣٥١٢٢٠٥٦١
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۲۰ - الهيات

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۱۵ - تربيت معلم قرآن كريم

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۱۴ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی١عربی (٢)٣٦١٢٢٠٥٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١علوم بلاغت٣٧١٢٢٠٥٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی١كلام جدید٣٨١٢٢٠٥٦٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١بهداشت و محیط زیست٣٩١٢٢٠٥٦٥

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی١تاریخ معاصر جهان اسلام٤٠١٢٢٠٥٦٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١...آشنایی با كلیات علوم اسلامی (فلسفه و عر٤١١٢٢٠٥٦٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١آشنایی با مكاتب (عقیدتی - سیاسی )٤٢١٢٢٠٥٦٨

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١تفسیر ترتیبی قرآن كریم ٤٣١٢٢٠٥٨٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١نحو كاربردى ٤٤١٢٢٠٥٨٧٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی١اهل البیت (ع) در قرآن و حدیث٤٥١٢٢٠٥٨٨

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤٦١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٠ارزشهاى دفاع مقدس٤٧١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٥...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٤٨١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی--كلیات حقوق شهروندى٤٩١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٥٠١٢٢٩١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١اندیشه اسلامی ٢(علوم انسانی )٥١١٢٣٣٠٣١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٥٢١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٥٣١٢٣٣٠٣٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۲۰ - الهيات

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۷۴ - آموزش ديني- عربي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۱۵ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی١١٢١٢٢٥٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ٢١٢١٥٤٢٨١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ویژه٣١٢١٥٤٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٠كارآفرینی٤١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٥١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٥اندیشه سیاسی امام خمینی٦١٢٢٠٤٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١اخلاق در سیره معصومین (ع)٧١٢٢٠٤٩٣

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی١فقه و احكام ٨١٢٢٠٤٩٤٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تاریخ كلام و فلسفه اسلامی٩١٢٢٠٤٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش١٠١٢٢٠٤٩٦

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١...كاربرد نرم افزارهاى رایانه اى در آموزش د١١١٢٢٠٤٩٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٢علم اخلاق١٢١٢٢٠٤٩٨

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٢تفسیر قرآن كریم (٢)١٣١٢٢٠٤٩٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢كلام اسلامی (١)١٤١٢٢٠٥٠٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٢زبان عربی (٣)١٥١٢٢٠٥٠١

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٢اصول و فلسفه آموزش و پرورش١٦١٢٢٠٥٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٢طراحی و مطالعه مسا�ل یادگیرى و آموزش١٧١٢٢٠٥٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٣تفسیر قرآن كریم (٣)١٨١٢٢٠٥٠٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٣كلام اسلامی (٢)١٩١٢٢٠٥٠٥

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٣تاریخ فلسفه غرب٢٠١٢٢٠٥٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣زبان عربی (٤)٢١١٢٢٠٥٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٣علوم بلاغی (١)٢٢١٢٢٠٥٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٣كلام جدید٢٣١٢٢٠٥٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٣روش تحقیق در علوم تربیتی٢٤١٢٢٠٥١٠

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٤علوم بلاغی (٢)٢٥١٢٢٠٥١١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٤منطق (٢)٢٦١٢٢٠٥١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٤متون عربی (٣)٢٧١٢٢٠٥١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٤فلسفه اسلامی (٢)٢٨١٢٢٠٥١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٤زبان عربی (٥)٢٩١٢٢٠٥١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٤تمرین صرف و نحو عربی٣٠١٢٢٠٥١٦

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٤مبانی برنامه ریزى درسی٣١١٢٢٠٥١٧

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٤...روش تدریس و تحلیل محتواى كتب دینی دو٣٢١٢٢٠٥١٨

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٤...روش تدریس و تحلیل محتواى كتب قران دور٣٣١٢٢٠٥١٩

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٥فلسفه اسلامی (٣)٣٤١٢٢٠٥٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥متون عربی (٤)٣٥١٢٢٠٥٢١
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۲۰ - الهيات

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۷۴ - آموزش ديني- عربي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۱۶ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥كلیات عرفان اسلامی٣٦١٢٢٠٥٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥اشنایی با ادیان الهی٣٧١٢٢٠٥٢٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥مبادى فقه و اصول٣٨١٢٢٠٥٢٤

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٥...روش تدریس و تحلیل محتواى كتب عربی دو٣٩١٢٢٠٥٢٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥معارف اسلامی در ادب فارسی٤٠١٢٢٠٥٢٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١روانشناسی تربیتی٤١١٢٢٠٥٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی١طراحی تولید و كاربرد مواد آموزشی٤٢١٢٢٠٥٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١سنجش و اندازه گیرى پیشرفت تحصیلی٤٣١٢٢٠٥٣٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١بهداشت و محیط زیست٤٤١٢٢٠٥٦٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤٥١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٠ارزشهاى دفاع مقدس٤٦١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٥...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٤٧١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی--كلیات حقوق شهروندى٤٨١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٤٩١٢٢٩١٢٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٥٠١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٥١١٢٣٣٠٣٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٥دانش خانواده و جمعیت٥٢١٢٣٣٠٤٣
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۲۰ - الهيات

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۷۴ - آموزش ديني- عربي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۱۷ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١زبان خارجی١١٢١٢٢٥٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ٢١٢١٥٤٢٨١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ویژه٣١٢١٥٤٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٠كارآفرینی٤١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٥١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٥اندیشه سیاسی امام خمینی٦١٢٢٠٤٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١اخلاق در سیره معصومین (ع)٧١٢٢٠٤٩٣

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی١فقه و احكام ٨١٢٢٠٤٩٤٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تاریخ كلام و فلسفه اسلامی٩١٢٢٠٤٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش١٠١٢٢٠٤٩٦

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١...كاربرد نرم افزارهاى رایانه اى در آموزش د١١١٢٢٠٤٩٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٢علم اخلاق١٢١٢٢٠٤٩٨

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٢تفسیر قرآن كریم (٢)١٣١٢٢٠٤٩٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢كلام اسلامی (١)١٤١٢٢٠٥٠٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٢زبان عربی (٣)١٥١٢٢٠٥٠١

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٢اصول و فلسفه آموزش و پرورش١٦١٢٢٠٥٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٢طراحی و مطالعه مسا�ل یادگیرى و آموزش١٧١٢٢٠٥٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٣تفسیر قرآن كریم (٣)١٨١٢٢٠٥٠٤

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٣كلام اسلامی (٢)١٩١٢٢٠٥٠٥

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٣تاریخ فلسفه غرب٢٠١٢٢٠٥٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٣زبان عربی (٤)٢١١٢٢٠٥٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٣علوم بلاغی (١)٢٢١٢٢٠٥٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٣كلام جدید٢٣١٢٢٠٥٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٣روش تحقیق در علوم تربیتی٢٤١٢٢٠٥١٠

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٤علوم بلاغی (٢)٢٥١٢٢٠٥١١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٤منطق (٢)٢٦١٢٢٠٥١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٤متون عربی (٣)٢٧١٢٢٠٥١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٤فلسفه اسلامی (٢)٢٨١٢٢٠٥١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٤زبان عربی (٥)٢٩١٢٢٠٥١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٤تمرین صرف و نحو عربی٣٠١٢٢٠٥١٦

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٤مبانی برنامه ریزى درسی٣١١٢٢٠٥١٧

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٤...روش تدریس و تحلیل محتواى كتب دینی دو٣٢١٢٢٠٥١٨

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٤...روش تدریس و تحلیل محتواى كتب قران دور٣٣١٢٢٠٥١٩

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٥فلسفه اسلامی (٣)٣٤١٢٢٠٥٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥متون عربی (٤)٣٥١٢٢٠٥٢١
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۲۰ - الهيات

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۷۴ - آموزش ديني- عربي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۱۸ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥كلیات عرفان اسلامی٣٦١٢٢٠٥٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥اشنایی با ادیان الهی٣٧١٢٢٠٥٢٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥مبادى فقه و اصول٣٨١٢٢٠٥٢٤

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٥...روش تدریس و تحلیل محتواى كتب عربی دو٣٩١٢٢٠٥٢٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٥معارف اسلامی در ادب فارسی٤٠١٢٢٠٥٢٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١روانشناسی تربیتی٤١١٢٢٠٥٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی١طراحی تولید و كاربرد مواد آموزشی٤٢١٢٢٠٥٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١سنجش و اندازه گیرى پیشرفت تحصیلی٤٣١٢٢٠٥٣٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١بهداشت و محیط زیست٤٤١٢٢٠٥٦٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤٥١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٠ارزشهاى دفاع مقدس٤٦١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٥...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٤٧١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی--كلیات حقوق شهروندى٤٨١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٤٩١٢٢٩١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٤اندیشه اسلامی ٢(علوم انسانی )٥٠١٢٣٣٠٣١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٥١١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٥٢١٢٣٣٠٣٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٥دانش خانواده و جمعیت٥٣١٢٣٣٠٤٣

    w
ww.irsoal.com  

۱ پیام نور
ترم اول ۴۰۰-۱۳۹۹



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

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

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۱۴ - آموزش زبان انگليسي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۱۹ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ١١٢١٥٤٢٨١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ویژه٢١٢١٥٤٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٠كارآفرینی٣١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٤١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٥اندیشه سیاسی امام خمینی٥١٢٢٠٤٧٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١بهداشت و محیط زیست٦١٢٢٠٥٦٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٧١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٠ارزشهاى دفاع مقدس٨١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٥...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای٩١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی--كلیات حقوق شهروندى١٠١٢٢٣٢٦٦

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی١خواندن و درك مطلب پیشرفته١١١٢٢٥٠٧٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی١اصول و روش ترجمه١٢١٢٢٥٠٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی١گفت و شنود ١٣١٢٢٥٠٧٥٣

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی١نگارش ١٤١٢٢٥٠٧٦١

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی١كاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه١٥١٢٢٥٠٧٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٢نگارش ١٦١٢٢٥٠٧٨٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٢ترجمه متون١٧١٢٢٥٠٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٣نمونه هاى نثر و شعر ساده انگلیسی١٨١٢٢٥٠٨٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٢گفت و شنود ١٩١٢٢٥٠٨١٤

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٢ادبیات انگلیسی ٢٠١٢٢٥٠٨٢١

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٢كلیات زبانشناسی٢١١٢٢٥٠٨٣

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٣...نامه نگارى و تایپ لاتین با استفاده از كام٢٢١٢٢٥٠٨٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٣ادبیات انگلیسی ٢٣١٢٢٥٠٨٥٢

تشریحی٣بیان شفاهی داستان٢٤١٢٢٥٠٨٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٣آزمون سازى ٢٥١٢٢٥٠٨٧١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٣روش تحقیق در مسا�ل زبان اموزى٢٦١٢٢٥٠٨٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٢دستور زبان٢٧١٢٢٥٠٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٣خواندن متون مطبوعاتی٢٨١٢٢٥٠٩٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٣...زبان شناسی مقابله اى و تجزیه و تحلیل خ٢٩١٢٢٥٠٩١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٤روش تدریس زبان انگلیسی ٣٠١٢٢٥٠٩٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥...بررسی و تحلیل محتواى كتابهاى انگلیسی ٣١١٢٢٥٠٩٣

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٤آزمون سازى ٣٢١٢٢٥٠٩٤٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٤نظریات فراگیرى زبان٣٣١٢٢٥٠٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٤كاربرد نرم افزارهاى رایانه اى در آموزش٣٤١٢٢٥٠٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٤روش تدریس زبان انگلیسی ٣٥١٢٢٥٠٩٧٤
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۱ پیام نور
ترم اول ۴۰۰-۱۳۹۹



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

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

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۱۴ - آموزش زبان انگليسي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۲۰ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٥تدریس عملی٣٦١٢٢٥٠٩٨

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٥طراحی و مطالعه مسا�ل یادگیرى و آموزش٣٧١٢٢٥٠٩٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١اصول فلسفه آموزش و پرورش٣٨١٢٢٥١٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی١روش تحقیق با تاكید بر علوم تربیتی٣٩١٢٢٥١٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٥سازمان مدیریت در آموزش و پرورش٤٠١٢٢٥١٠٢

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥مبانی برنامه ریزى درسی٤١١٢٢٥١٠٣

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١خواندن و درك مطلب (٢)٤٢١٢٢٥١٣٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١روش تدریس زبان انگلیسی٤٣١٢٢٥١٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی١كلیات زبانشناسی(جبرانی)٤٤١٢٢٥١٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٤٥١٢٢٩١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٤اندیشه اسلامی ٢(علوم انسانی )٤٦١٢٣٣٠٣١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٤٧١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٤٨١٢٣٣٠٣٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١دانش خانواده و جمعیت٤٩١٢٣٣٠٤٣

    w
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۱ پیام نور
ترم اول ۴۰۰-۱۳۹۹



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۲۵ - زبان وادبيات انگليسي

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۱۴ - آموزش زبان انگليسي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۲۱ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی١روش تحقیق در علوم تربیتی١١٢١١٤٦٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ٢١٢١٥٤٢٨١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٢ورزش ویژه٣١٢١٥٤٣٠

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٠كارآفرینی٤١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )٥١٢٢٠٤٣٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١اندیشه سیاسی امام خمینی٦١٢٢٠٤٧٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١بهداشت و محیط زیست٧١٢٢٠٥٦٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی٥حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٨١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٠ارزشهاى دفاع مقدس٩١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١...آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی ای١٠١٢٢٣١٧٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی--كلیات حقوق شهروندى١١١٢٢٣٢٦٦

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی١خواندن و درك مطلب پیشرفته١٢١٢٢٥٠٧٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی١اصول و روش ترجمه١٣١٢٢٥٠٧٤

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی١نگارش ١٤١٢٢٥٠٧٦١

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی١كاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه١٥١٢٢٥٠٧٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٢نگارش ١٦١٢٢٥٠٧٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی٣نمونه هاى نثر و شعر ساده انگلیسی١٧١٢٢٥٠٨٠

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی٢ادبیات انگلیسی ١٨١٢٢٥٠٨٢١

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٧١٥تشریحی١كلیات زبانشناسی١٩١٢٢٥٠٨٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٣ادبیات انگلیسی ٢٠١٢٢٥٠٨٥٢

تشریحی٣بیان شفاهی داستان٢١١٢٢٥٠٨٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٣آزمون سازى ٢٢١٢٢٥٠٨٧١

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٢روش تحقیق در مسا�ل زبان اموزى٢٣١٢٢٥٠٨٨

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٢دستور زبان٢٤١٢٢٥٠٨٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٤خواندن متون مطبوعاتی٢٥١٢٢٥٠٩٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٤...زبان شناسی مقابله اى و تجزیه و تحلیل خ٢٦١٢٢٥٠٩١

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٣روش تدریس زبان انگلیسی ٢٧١٢٢٥٠٩٢٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٣نظریات فراگیرى زبان٢٨١٢٢٥٠٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٤روش تدریس زبان انگلیسی ٢٩١٢٢٥٠٩٧٤

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٥طراحی و مطالعه مسا�ل یادگیرى و آموزش٣٠١٢٢٥٠٩٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٢اصول فلسفه آموزش و پرورش٣١١٢٢٥١٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١٨١٦تشریحی٥سازمان مدیریت در آموزش و پرورش٣٢١٢٢٥١٠٢

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥مبانی برنامه ریزى درسی٣٣١٢٢٥١٠٣

تشریحی١گفت و شنود ٣٤١٢٢٥١٣٠٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٢ترجمه متون٣٥١٢٢٥١٣١
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۲۵ - زبان وادبيات انگليسي

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۱۴ - آموزش زبان انگليسي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۲۲ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٢گفت و شنود ٣٦١٢٢٥١٣٢٤

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٣...نامه نگارى و تایپ لاتین با استفاده از كام٣٧١٢٢٥١٣٣

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٩٨تشریحی٤آزمون سازى ٣٨١٢٢٥١٣٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٥...بررسی و تحلیل محتواى كتابهاى انگلیسی ٣٩١٢٢٥١٣٥

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٤كاربرد نرم افزار رایانه اى در آموزش٤٠١٢٢٥١٣٦

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٥تدریس عملی٤١١٢٢٥١٣٧

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١خواندن و درك مطلب (٢)٤٢١٢٢٥١٣٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١روش تدریس زبان انگلیسی٤٣١٢٢٥١٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی١كلیات زبانشناسی(جبرانی)٤٤١٢٢٥١٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی٢فرهنگ وتمدن اسلام و ایران٤٥١٢٢٩١٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٤اندیشه اسلامی ٢(علوم انسانی )٤٦١٢٣٣٠٣١

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )٤٧١٢٣٣٠٣٢

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه٤٨١٢٣٣٠٣٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی١دانش خانواده و جمعیت٤٩١٢٣٣٠٤٣
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ناپيوسته

نوع برنامه : --دانشكده :۱۴ - مهندسي كشاورزي

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

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۲۷ - مهندسي توليدات دامي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
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تحصيلي۹۹-۰۰

زمان: ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

صفحه : ۲۳ از ۲۴شماره گزارش: ۵۷۹
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چندمين
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ساعت

شروع

ساعات

پايان
١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی١دامپرورى عمومی١١١٢١٠٥٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٤ورزش ویژه٢١٢١٥٤٣٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/١٤١٢تشریحی٤ورزش ٣١٢١٥٤٣٢١

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٦كارآفرینی٤١٢١٨٨٠٨

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١انقلاب اسلامی ایران٥١٢٢٠٤٢٤

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١اندیشه سیاسی امام خمینی٦١٢٢٠٤٧٨

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٧١٢٢٠٦٥٧

١١:٠٠١٣:٠٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٦ارزشهاى دفاع مقدس٨١٢٢٠٨٨٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی١آشنایی باقانون اساسی جمهورى اسلامی٩١٢٢٣١٧٤

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٢١١٨تشریحی٦كلیات حقوق شهروندى١٠١٢٢٣٢٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١فرهنگ وتمدن اسلام و ایران١١١٢٢٩١٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١اندیشه اسلامی ١٢١٢٣٣٠٢٦٢

٠٨:٣٠١٠:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١تفسیرموضوعی قرآن١٣١٢٣٣٠٢٨

١١:٠٠١٣:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی١تفسیرموضوعی نهج البلاغه١٤١٢٣٣٠٣٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٥دانش خانواده وجمعیت١٥١٢٣٣٠٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/١٣١١تشریحی١فیزیولوژى تولیدمثل١٦١٤١١٠٦٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی١خوراك هاوجیره نویسی١٧١٤١١٠٧٢

١١:٠٠١٣:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/١٠٩تشریحی١بهداشت وبیماریهاى دام وطیور١٨١٤١١٠٧٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠١١تشریحی١فیزیولوژى دام١٩١٤١١١٩٤

تشریحی١آزمایشگاه ژنتیك٢٠١٤١١١٩٥

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی١ژنتیك٢١١٤١١١٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی١بیوشیمی٢٢١٤١١١٩٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی١اكولوژى٢٣١٤١١١٩٨

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٠٨٧تشریحی٢آمار و احتمالات٢٤١٤١١١٩٩

تشریحی٢آزمایشگاه آمار و احتمالات٢٥١٤١١٢٠٠

٠٨:٣٠١٠:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/١٦١٤تشریحی٢تغذیه دام و طیور٢٦١٤١١٢٠١

تشریحی٢آزمایشگاه تغذیه دام و طیور٢٧١٤١١٢٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٢اصلاح نژاد دام و طیور٢٨١٤١١٢٠٣

٠٨:٣٠١٠:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٣طرح آزمایشهاى دامپرورى٢٩١٤١١٢٠٤

تشریحی٣آزمایشگاه طرح آزمایشهاى دامپرورى٣٠١٤١١٢٠٥

١١:٠٠١٣:٠٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٣گاودارى٣١١٤١١٢٠٦

تشریحی٣آزمایشگاه گاودارى٣٢١٤١١٢٠٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/٠٤٤تشریحی٣گوسفند دارى٣٣١٤١١٢٠٨

تشریحی٣آز گوسفند دارى٣٤١٤١١٢٠٩

٠٨:٣٠١٠:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٣ترویج و آموزش كشاورزى٣٥١٤١١٢١٠
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ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۱ - علوم كشاورزي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۲۷ - مهندسي توليدات دامي
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پايان
تشریحی٣آز ترویج و آموزش كشاورزى٣٦١٤١١٢١١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/١٠/٠٣٣تشریحی٤مرغدارى٣٧١٤١١٢١٢

تشریحی٤آز مرغدارى٣٨١٤١١٢١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/١٠/٢٠١٧تشریحی٤آشنایی با كامپیوتر٣٩١٤١١٢١٤

تشریحی٤آز آشنایی با كامپیوتر٤٠١٤١١٢١٥

١١:٠٠١٣:٠٠یك شنبه١٣٩٩/١٠/٠٧٦تشریحی٤گوشت و بازرسی آن٤١١٤١١٢١٦

تشریحی٤آزمایشگاه گوشت و بازرسی آن٤٢١٤١١٢١٧

٠٨:٣٠١٠:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/١٥١٣تشریحی٤تكنولوژى مواد خوراكی٤٣١٤١١٢١٨

تشریحی٤آزمایشگاه تكنولوژى مواد خوراكی٤٤١٤١١٢١٩

١١:٠٠١٣:٠٠شنبه١٣٩٩/١٠/٠٦٥تشریحی٥مدیریت واحدهاى دامپرورى٤٥١٤١١٢٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/١٠/٠٢٢تشریحی٥ماشینهاى ویژه دامپرورى٤٦١٤١١٢٢١

تشریحی٥آز مایشنهاى ویژه دامپرورى٤٧١٤١١٢٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/١٠/٢٢١٩تشریحی٥بیماریها و ناهنجاریهاى دستگاه تولید مثل٤٨١٤١١٢٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/١٠/١١١٠تشریحی٥شیر و فرآورده هاى آن٤٩١٤١١٢٢٤

تشریحی٥آز شیر و فرآورده هاى آن٥٠١٤١١٢٢٥

تشریحی٥سمینار٥١١٤١١٢٢٦

تشریحی٥كارآموزى٥٢١٤١١٢٢٧
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