
تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - پژوهشگري اجتماعي15رشته :

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 347صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ریاضیات پایه11111001

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6كاربردكامپیوتردرعلوم اجتماعی21115001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارمقدماتی31117001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست41121050

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2مبانی فلسفه 51211001

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)61211411

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١4زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 71212001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 81212002

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی91212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی101212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی111213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی121215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 131215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه141215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه151215430

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی161217001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3روانشناسی اجتماعی171217002

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی181218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی191220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )201220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول علم اقتصاد241221001

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 251222001

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 261222002

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مبانی تعاون271222003

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم سیاست281222004

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مبانی مردم شناسی291222005

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3جامعه شناسی جهان سوم301222006

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مبانی جمعیت شناسی311222007

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3نظریه های جامعه شناسی 321222008

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7تاریخ تفكراجتماعی دراسلام331222009

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4جامعه شناسی آموزش پرورش341222010

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مردم شناسی فرهنگی351222011
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - پژوهشگري اجتماعي15رشته :

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 348صفحه : 579شماره گزارش: 
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تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ
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روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3جامعه شناسی خانواده361222012

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4نظریه های جامعه شناسی 371222013

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4جامعه شناسی انحرافات اجتماعی381222014

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4تامین ورفاه اجتماعی391222015

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت401222016

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6جامعه شناسی ایلات وعشایرایران411222017

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7تغییرات اجتماعی421222018

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آماردرعلوم اجتماعی431222019

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5جامعه شناسی ارتباط جمعی441222020

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4روش تحقیق نظری451222021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی6جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی461222022

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7جامعه شناسی توسعه471222023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مبانی تاریخ اجتماعی ایران481222024

تشریحی6روش تحقیق عملی491222025

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5تكنیكهای خاص تحقیق501222026

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3جغرافیای انسانی ایران511222027

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5جامعه شناسی روستایی521222029

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6جامعه شناسی شهری531222030

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7جامعه شناسی سازمانها541222031

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی7جامعه شناسی درادبیات فارسی551222032

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7جامعه شناسی سیاسی561222033

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی571222034

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6جمعیت شناسی ایران581222035

ل اجتماعی ایران591222036 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی8بررسی مسا

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی8جامعه شناسی انقلاب601222037

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8جامعه شناسی صنعتی611222038

تشریحی8كارتحقیقی621222039

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی5كاربردجمعیت شناسی631222041

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق641223001

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران651223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی661223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران671229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 681233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 691233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )701233032

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - پژوهشگري اجتماعي15رشته :

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 349صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )711233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه721233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت731233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - تعاون و رفاه اجتماعي16رشته :

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 350صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ریاضیات پایه11111001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارمقدماتی21117001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست31121050

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2مبانی فلسفه 41211001

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)51211411

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١4زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 61212001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 71212002

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی91212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی101213210

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5اصول حسابداری111214001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی121215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 131215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه141215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه151215430

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی161217001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3روانشناسی اجتماعی171217002

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی181218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی191220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )201220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول علم اقتصاد241221001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7اقتصادخردوكلان251221002

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 261222001

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 271222002

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مبانی تعاون281222003

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم سیاست291222004

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مبانی مردم شناسی301222005

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مبانی جمعیت شناسی311222007

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3نظریه های جامعه شناسی 321222008

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5تاریخ تفكراجتماعی دراسلام331222009

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4نظریه های جامعه شناسی 341222013

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4تامین ورفاه اجتماعی351222015
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - تعاون و رفاه اجتماعي16رشته :

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 351صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت361222016

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7تغییرات اجتماعی371222018

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آماردرعلوم اجتماعی381222019

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4روش تحقیق نظری391222021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی6جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی401222022

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مبانی تاریخ اجتماعی ایران411222024

تشریحی6روش تحقیق عملی421222025

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5جامعه شناسی روستایی431222029

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6جامعه شناسی سازمانها441222031

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4جامعه شناسی درادبیات فارسی451222032

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6جامعه شناسی سیاسی461222033

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی471222034

ل اجتماعی ایران481222036 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی8بررسی مسا

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی5جامعه شناسی انقلاب491222037

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3اصول واندیشه های تعاونی501222044

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3سیرتحول تعاونی درایران وجهان511222045

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4انواع وكاركردتعاونیها521222046

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7زمینه های وشیوه های همیاری درجوامع شهر531222047

تشریحی١7كارورزی 541222048

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سازماندهی ومدیریت درتعاونیها551222049

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی6امورمالی تعاونیها561222050

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8اصول آموزش وترویج تعاونی571222051

ل تعاونی581222052 تشریحی8سمینارمسا

تشریحی٢8كارورزی 591222053

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق601223001

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5حقوق تجارت611223002

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6حقوق تعاون (تهیه اساسنامه وآیین نامه )621223003

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران631223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی641223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران651229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 661233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 671233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )681233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )691233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه701233038
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - تعاون و رفاه اجتماعي16رشته :

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 352صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت711233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روابط عمومي17رشته :

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 353صفحه : 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

11:0013:00دو 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

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق161222301

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1اصول علم سیاست171222302

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مبانی جامعه شناسی181222303

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روانشناسی اجتماعی191222304

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم اقتصاد201222305

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمار مقدماتی211222306

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3نظریه های جامعه شناسی221222307

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3 متون ارتباطات اجتماعی١زبان تخصصی 231222308

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4آمار در علوم اجتماعی241222309

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3اصول سازمان و مدیریت251222310

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3اقتصاد ایران261222311

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4اصول روابط و سازمانهای بین المللی271222312

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4اندیشه های سیاسی در قرن بیستم281222313

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (نظری -ع291222315

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مبانی تاریخ اجتماعی ایران301222317

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی ارتباطات انسانی311222318

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی ارتباطات جمعی321222320

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی6مبانی ارتباطات و توسعه331222321

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4حقوق اساسی341222322

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی351222323
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روابط عمومي17رشته :

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 354صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات361222324

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6تكنولوژی های ارتباطی371222325

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5نظریه های ارتباطات اجتماعی381222326

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7معنی شناسی در رسانه ها391222327

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3ارتباطات سیاسی401222328

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی411222330

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3ارتباطات تصویری421222331

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6مبانی جامعه اطلاعاتی431222332

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7افكار عمومی و وسایل ارتباط جمعی441222333

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6ارتباطات بین المللی451222334

تشریحی6كار آموزی461222336

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8حقوق ارتباط جمعی471222340

تشریحی8پایان نامه481222341

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2كاربرد رایانه در علوم ارتباطات491222347

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4اصول روابط عمومی501222402

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8اصول تبلیغات بازرگانی511222403

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4اصول اقناع و تبلیغ سیاسی521222404

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6ارتباط با رسانه ها531222405

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5 گزارش و نگارش١روابط عمومی عملی 541222406

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6 انتشارات٢روابط عمومی عملی 551222407

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7مدیریت روابط عمومی561222412

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2شیوه نگارش فارسی در مطبوعات571222439

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4متون روابط عمومی٢زبان تخصصی 581222440

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی8طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی591222441

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8تكنیكهای روابط عمومی601222442

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8روابط عمومی الكترونیكی611222443

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5مبانی آرشیو و اطلاع رسانی621222444

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران631223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی641223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران651229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 661233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 671233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )681233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )691233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه701233038
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روابط عمومي17رشته :

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 355صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت711233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روزنامه نگاري18رشته :

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 356صفحه : 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

11:0013:00دو 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

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق161222301

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1اصول علم سیاست171222302

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مبانی جامعه شناسی181222303

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روانشناسی اجتماعی191222304

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم اقتصاد201222305

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمار مقدماتی211222306

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3نظریه های جامعه شناسی221222307

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3 متون ارتباطات اجتماعی١زبان تخصصی 231222308

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4آمار در علوم اجتماعی241222309

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3اصول سازمان و مدیریت251222310

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3اقتصاد ایران261222311

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4اصول روابط و سازمانهای بین المللی271222312

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4اندیشه های سیاسی در قرن بیستم281222313

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6 متون روزنامه نگاری٢زبان تخصصی 291222314

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (نظری -ع301222315

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مبانی تاریخ اجتماعی ایران311222317

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی ارتباطات انسانی321222318

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی ارتباطات جمعی331222320

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی7مبانی ارتباطات و توسعه341222321

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4حقوق اساسی351222322

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روزنامه نگاري18رشته :

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 357صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی361222323

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات371222324

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5تكنولوژی های ارتباطی381222325

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4نظریه های ارتباطات اجتماعی391222326

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8معنی شناسی در رسانه ها401222327

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3ارتباطات سیاسی411222328

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4اصول روزنامه نگاری421222329

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی431222330

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4ارتباطات تصویری441222331

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7مبانی جامعه اطلاعاتی451222332

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7افكار عمومی و وسایل ارتباط جمعی461222333

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6ارتباطات بین المللی471222334

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5 مصاحبه مطبوعاتی١روزنامه نگاری عملی 481222335

تشریحی6كار آموزی491222336

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3تاریخ مطبوعات501222337

ولیتهای روزنامه نگاری511222338 13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی8حقوق و مس

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی6عكاس خبری (فتوژورنالیسم)521222339

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4حقوق ارتباط جمعی531222340

تشریحی8پایان نامه541222341

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6 گزارش مطبوعاتی٢روزنامه نگاری عملی 551222342

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7ویراستاری و مدیریت اخبار561222343

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی8روزنامه نگاری تخصصی571222344

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7نقد و تفسیر مقاله نویسی581222345

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2كاربرد رایانه در علوم ارتباطات591222347

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی8روزنامه نگاری الكترونیكی601222348

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2شیوه نگارش فارسی در مطبوعات611222439

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران621223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی631223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران641229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 651233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 661233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )671233032

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

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه691233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت701233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مددكاري اجتماعي19رشته :

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 358صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ریاضیات پایه11111001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارمقدماتی21117001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست31121050

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2مبانی فلسفه 41211001

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)51211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی61212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی71212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی81213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی91215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 101215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه111215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه121215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی131218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی141220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )151220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی161220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 171220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس181220889

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول علم اقتصاد191221001

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 201222001

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 211222002

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم سیاست221222004

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مبانی مردم شناسی231222005

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5جامعه شناسی انحرافات اجتماعی241222141

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آمار در علوم اجتماعی251222142

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی روانشناسی - مفاهیم اساسی261222143

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3نظریه های جامعه شناسی 271222144

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2مبانی مدیریت و سازماندهی281222145

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مبانی مددكاری اجتماعی291222146

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4روش تحقیق نظری301222147

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4نظریه های جامعه شناسی 311222148

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مبانی جمعیت شناسی321222149

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3آشنایی با روش های مددكاری اجتماعی331222150

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مددكاری اجتماعی فردی341222151

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3اصول توان بخشی351222152
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مددكاري اجتماعي19رشته :

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 359صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3روانشناسی اجتماعی361222153

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5پویایی گروهی371222154

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4توان بخشی گرو ه های خاص381222155

تشریحی6روش تحقیق عملی در خدمات اجتماعی391222156

تشریحی4كارورزی مددكاری اجتماعی فردی401222157

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١4زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 411222158

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5مقدمات مشاوره و راهنمایی421222159

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6كاربرد كامپیوتر در مددكاری اجتماعی431222160

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6مددكاری اجتماعی گروهی441222161

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6روانشناسی كودكی و نوجوانی451222162

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 461222163

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت471222164

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6حقوق در مددكاری481222165

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6مددكاری اجتماعی با خانواده491222166

تشریحی7كارورزی مددكاری اجتماعی گروهی501222167

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی7مددكاری اجتماعی جامعه ای511222168

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7جامعه شناسی توسعه521222169

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7اعتیاد531222170

ل اجتماعی ایران541222171 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی7بررسی مسا

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6بهداشت روانی551222172

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5جامعه شناسی روستایی561222173

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7فقر و نابرابریهای اجتماعی571222174

تشریحی8كارورزی مددكاری اجتماعی جامعه ای581222175

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8روشها و فنون توانمند سازی591222176

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی8سرپرستی در خدمات اجتماعی601222177

تشریحی8كار تحقیقی611222178

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق621223001

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران631223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی641223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران651229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 661233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 671233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )681233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )691233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه701233038
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مددكاري اجتماعي19رشته :

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 360صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت711233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي )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 361صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2ریاضیات پایه11111001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارمقدماتی21117001

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2مبانی فلسفه 31211001

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)41211411

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١5زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 51212001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢6زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 61212002

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی71212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی81213210

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6اصول حسابداری91214001

تشریحی١5تربیت بدنی 101215152

تشریحی٢7تربیت بدنی 111215153

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی121217001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6روانشناسی اجتماعی131217002

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی141220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )151220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی161220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 171220657

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول علم اقتصاد181221001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3اقتصادخردوكلان191221002

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 201222001

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 211222002

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5مبانی تعاون221222003

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم سیاست231222004

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مبانی مردم شناسی241222005

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مبانی جمعیت شناسی251222007

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3نظریه های جامعه شناسی 261222008

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تاریخ تفكراجتماعی دراسلام271222009

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4نظریه های جامعه شناسی 281222013

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7تامین ورفاه اجتماعی291222015

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی5روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت301222016

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5تغییرات اجتماعی311222018

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آماردرعلوم اجتماعی321222019

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4روش تحقیق نظری331222021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی6جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی341222022

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7مبانی تاریخ اجتماعی ایران351222024
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي )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 362صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی6روش تحقیق عملی361222025

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7جامعه شناسی روستایی371222029

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7جامعه شناسی سازمانها381222031

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی8جامعه شناسی درادبیات فارسی391222032

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5جامعه شناسی سیاسی401222033

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی411222034

ل اجتماعی ایران421222036 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی9بررسی مسا

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی9جامعه شناسی انقلاب431222037

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4اصول واندیشه های تعاونی441222044

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4سیرتحول تعاونی درایران وجهان451222045

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5انواع وكاركردتعاونیها461222046

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8زمینه های وشیوه های همیاری درجوامع شهر471222047

تشریحی١8كارورزی 481222048

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8سازماندهی ومدیریت درتعاونیها491222049

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8امورمالی تعاونیها501222050

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9اصول آموزش وترویج تعاونی511222051

ل تعاونی521222052 تشریحی9سمینارمسا

تشریحی٢9كارورزی 531222053

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق541223001

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6حقوق تجارت551223002

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7حقوق تعاون (تهیه اساسنامه وآیین نامه )561223003

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران571223175

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 : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي )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 363صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ریاضیات پایه11111001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارمقدماتی21117001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست31121050

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2مبانی فلسفه 41211001

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)51211411

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١4زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 61212001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 71212002

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی91212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی101213210

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5اصول حسابداری111214001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی121215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 131215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه141215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه151215430

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی161217001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3روانشناسی اجتماعی171217002

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی181218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی191220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )201220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول علم اقتصاد241221001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7اقتصادخردوكلان251221002

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 261222001

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 271222002

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مبانی تعاون281222003

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم سیاست291222004

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مبانی مردم شناسی301222005

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مبانی جمعیت شناسی311222007

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3نظریه های جامعه شناسی 321222008

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5تاریخ تفكراجتماعی دراسلام331222009

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4نظریه های جامعه شناسی 341222013

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4تامین ورفاه اجتماعی351222015
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي )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 364صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت361222016

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7تغییرات اجتماعی371222018

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آماردرعلوم اجتماعی381222019

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4روش تحقیق نظری391222021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی6جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی401222022

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مبانی تاریخ اجتماعی ایران411222024

تشریحی6روش تحقیق عملی421222025

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5جامعه شناسی روستایی431222029

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6جامعه شناسی سازمانها441222031

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4جامعه شناسی درادبیات فارسی451222032

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6جامعه شناسی سیاسی461222033

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی471222034

ل اجتماعی ایران481222036 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی8بررسی مسا

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی5جامعه شناسی انقلاب491222037

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3اصول واندیشه های تعاونی501222044

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3سیرتحول تعاونی درایران وجهان511222045

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4انواع وكاركردتعاونیها521222046

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7زمینه های وشیوه های همیاری درجوامع شهر531222047

تشریحی١7كارورزی 541222048

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سازماندهی ومدیریت درتعاونیها551222049

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی6امورمالی تعاونیها561222050

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8اصول آموزش وترویج تعاونی571222051

ل تعاونی581222052 تشریحی8سمینارمسا

تشریحی٢8كارورزی 591222053

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق601223001

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5حقوق تجارت611223002

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6حقوق تعاون (تهیه اساسنامه وآیین نامه )621223003

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران631223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی641223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران651229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 661233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 671233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )681233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )691233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه701233038
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي )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 365صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت711233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - برنامه ريزي اجتماعي و تعاون22رشته :

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 366صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ریاضیات پایه11111001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارمقدماتی21117001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست31121050

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2مبانی فلسفه 41211001

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)51211411

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١4زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 61212001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 71212002

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی81212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی91212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی101213210

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5اصول حسابداری111214001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی121215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 131215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه141215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه151215430

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی161217001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3روانشناسی اجتماعی171217002

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی181218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی191220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )201220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول علم اقتصاد241221001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7اقتصادخردوكلان251221002

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 261222001

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 271222002

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مبانی تعاون281222003

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم سیاست291222004

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مبانی مردم شناسی301222005

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مبانی جمعیت شناسی311222007

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3نظریه های جامعه شناسی 321222008

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5تاریخ تفكراجتماعی دراسلام331222009

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4نظریه های جامعه شناسی 341222013

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4تامین ورفاه اجتماعی351222015
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - برنامه ريزي اجتماعي و تعاون22رشته :

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 367صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت361222016

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7تغییرات اجتماعی371222018

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آماردرعلوم اجتماعی381222019

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4روش تحقیق نظری391222021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی6جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی401222022

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مبانی تاریخ اجتماعی ایران411222024

تشریحی6روش تحقیق عملی421222025

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5جامعه شناسی روستایی431222029

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی6جامعه شناسی سازمانها441222031

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4جامعه شناسی درادبیات فارسی451222032

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6جامعه شناسی سیاسی461222033

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی471222034

ل اجتماعی ایران481222036 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی8بررسی مسا

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی5جامعه شناسی انقلاب491222037

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3اصول واندیشه های تعاونی501222044

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3سیرتحول تعاونی درایران وجهان511222045

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4انواع وكاركردتعاونیها521222046

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7زمینه های وشیوه های همیاری درجوامع شهر531222047

تشریحی١7كارورزی 541222048

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7سازماندهی ومدیریت درتعاونیها551222049

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی6امورمالی تعاونیها561222050

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8اصول آموزش وترویج تعاونی571222051

ل تعاونی581222052 تشریحی8سمینارمسا

تشریحی٢8كارورزی 591222053

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق601223001

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5حقوق تجارت611223002

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6حقوق تعاون (تهیه اساسنامه وآیین نامه )621223003

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران631223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی641223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران651229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 661233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 671233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )681233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )691233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه701233038
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - برنامه ريزي اجتماعي و تعاون22رشته :

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 368صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت711233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - جامعه شناسي24رشته :

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 369صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ریاضیات پایه11111001

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6كاربردكامپیوتردرعلوم اجتماعی21115001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارمقدماتی31117001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست41121050

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2مبانی فلسفه 51211001

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)61211411

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١4زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 71212001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 81212002

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی91212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی101212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی111213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی121215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 131215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه141215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه151215430

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی161217001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3روانشناسی اجتماعی171217002

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی181218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی191220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )201220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول علم اقتصاد241221001

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 251222001

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 261222002

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مبانی تعاون271222003

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم سیاست281222004

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مبانی مردم شناسی291222005

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3جامعه شناسی جهان سوم301222006

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مبانی جمعیت شناسی311222007

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3نظریه های جامعه شناسی 321222008

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7تاریخ تفكراجتماعی دراسلام331222009

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4جامعه شناسی آموزش پرورش341222010

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مردم شناسی فرهنگی351222011
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - جامعه شناسي24رشته :

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 370صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3جامعه شناسی خانواده361222012

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4نظریه های جامعه شناسی 371222013

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4جامعه شناسی انحرافات اجتماعی381222014

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4تامین ورفاه اجتماعی391222015

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت401222016

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6جامعه شناسی ایلات وعشایرایران411222017

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7تغییرات اجتماعی421222018

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آماردرعلوم اجتماعی431222019

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5جامعه شناسی ارتباط جمعی441222020

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4روش تحقیق نظری451222021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی6جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی461222022

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7جامعه شناسی توسعه471222023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مبانی تاریخ اجتماعی ایران481222024

تشریحی6روش تحقیق عملی491222025

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5تكنیكهای خاص تحقیق501222026

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3جغرافیای انسانی ایران511222027

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5جامعه شناسی روستایی521222029

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6جامعه شناسی شهری531222030

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7جامعه شناسی سازمانها541222031

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی7جامعه شناسی درادبیات فارسی551222032

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7جامعه شناسی سیاسی561222033

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی571222034

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6جمعیت شناسی ایران581222035

ل اجتماعی ایران591222036 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی8بررسی مسا

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی8جامعه شناسی انقلاب601222037

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8جامعه شناسی صنعتی611222038

تشریحی8كارتحقیقی621222039

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی5كاربردجمعیت شناسی631222041

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق641223001

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران651223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی661223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران671229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 681233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 691233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )701233032
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - جامعه شناسي24رشته :

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 371صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )711233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه721233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت731233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )30رشته :

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 372صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2ریاضیات پایه11111001

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی7كاربردكامپیوتردرعلوم اجتماعی21115001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارمقدماتی31117001

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2مبانی فلسفه 41211001

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)51211411

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١5زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 61212001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢6زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 71212002

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3زبان خارجی81212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2فارسی91213210

تشریحی١1تربیت بدنی 101215152

تشریحی٢7تربیت بدنی 111215153

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی121217001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی6روانشناسی اجتماعی131217002

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی141220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )151220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اندیشه سیاسی امام خمینی161220479

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول علم اقتصاد171221001

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 181222001

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 191222002

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم سیاست201222004

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مبانی مردم شناسی211222005

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3جامعه شناسی جهان سوم221222006

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مبانی جمعیت شناسی231222007

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3نظریه های جامعه شناسی 241222008

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تاریخ تفكراجتماعی دراسلام251222009

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3جامعه شناسی آموزش پرورش261222010

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4مردم شناسی فرهنگی271222011

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4جامعه شناسی خانواده281222012

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4نظریه های جامعه شناسی 291222013

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4جامعه شناسی انحرافات اجتماعی301222014

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5تامین ورفاه اجتماعی311222015

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی5روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت321222016

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5جامعه شناسی ایلات وعشایرایران331222017

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7تغییرات اجتماعی341222018

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آماردرعلوم اجتماعی351222019
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )30رشته :

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 373صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی6جامعه شناسی ارتباط جمعی361222020

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4روش تحقیق نظری371222021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی6جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی381222022

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6جامعه شناسی توسعه391222023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7مبانی تاریخ اجتماعی ایران401222024

تشریحی6روش تحقیق عملی411222025

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5تكنیكهای خاص تحقیق421222026

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی7جغرافیای انسانی ایران431222027

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8جامعه شناسی روستایی441222029

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7جامعه شناسی شهری451222030

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی8جامعه شناسی سازمانها461222031

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی8جامعه شناسی درادبیات فارسی471222032

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8جامعه شناسی سیاسی481222033

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی491222034

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی9جمعیت شناسی ایران501222035

ل اجتماعی ایران511222036 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی9بررسی مسا

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی9جامعه شناسی انقلاب521222037

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی9جامعه شناسی صنعتی531222038

تشریحی9كارتحقیقی541222039

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی7كاربردجمعیت شناسی551222041

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق561223001

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران571223175

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران581229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 591233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 601233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )611233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )621233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه631233038
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )30رشته :

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 374صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ریاضیات پایه11111001

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6كاربردكامپیوتردرعلوم اجتماعی21115001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارمقدماتی31117001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست41121050

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2مبانی فلسفه 51211001

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)61211411

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١4زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 71212001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی 81212002

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی91212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی101212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی111213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی121215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 131215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه141215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه151215430

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی161217001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3روانشناسی اجتماعی171217002

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی181218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی191220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )201220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی211220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس231220889

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول علم اقتصاد241221001

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 251222001

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 261222002

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مبانی تعاون271222003

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم سیاست281222004

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مبانی مردم شناسی291222005

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3جامعه شناسی جهان سوم301222006

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مبانی جمعیت شناسی311222007

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3نظریه های جامعه شناسی 321222008

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7تاریخ تفكراجتماعی دراسلام331222009

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4جامعه شناسی آموزش پرورش341222010

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مردم شناسی فرهنگی351222011
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )30رشته :

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 375صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3جامعه شناسی خانواده361222012

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4نظریه های جامعه شناسی 371222013

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4جامعه شناسی انحرافات اجتماعی381222014

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4تامین ورفاه اجتماعی391222015

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت401222016

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6جامعه شناسی ایلات وعشایرایران411222017

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7تغییرات اجتماعی421222018

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آماردرعلوم اجتماعی431222019

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5جامعه شناسی ارتباط جمعی441222020

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4روش تحقیق نظری451222021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی6جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی461222022

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7جامعه شناسی توسعه471222023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مبانی تاریخ اجتماعی ایران481222024

تشریحی6روش تحقیق عملی491222025

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی5تكنیكهای خاص تحقیق501222026

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3جغرافیای انسانی ایران511222027

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5جامعه شناسی روستایی521222029

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6جامعه شناسی شهری531222030

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7جامعه شناسی سازمانها541222031

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی7جامعه شناسی درادبیات فارسی551222032

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7جامعه شناسی سیاسی561222033

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی571222034

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6جمعیت شناسی ایران581222035

ل اجتماعی ایران591222036 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی8بررسی مسا

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی8جامعه شناسی انقلاب601222037

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8جامعه شناسی صنعتی611222038

تشریحی8كارتحقیقی621222039

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی5كاربردجمعیت شناسی631222041

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق641223001

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران651223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی661223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران671229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 681233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 691233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )701233032
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي )30رشته :

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 376صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )711233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه721233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت731233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (مددكاري اجتماعي)58رشته :

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 377صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ریاضیات پایه11111001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارمقدماتی21117001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست31121050

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2مبانی فلسفه 41211001

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)51211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی61212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی71212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی81213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی91215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 101215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه111215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه121215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی131218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی141220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )151220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی161220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 171220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس181220889

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول علم اقتصاد191221001

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 201222001

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 211222002

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم سیاست221222004

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مبانی مردم شناسی231222005

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5جامعه شناسی انحرافات اجتماعی241222141

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آمار در علوم اجتماعی251222142

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی روانشناسی - مفاهیم اساسی261222143

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3نظریه های جامعه شناسی 271222144

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2مبانی مدیریت و سازماندهی281222145

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مبانی مددكاری اجتماعی291222146

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4روش تحقیق نظری301222147

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4نظریه های جامعه شناسی 311222148

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مبانی جمعیت شناسی321222149

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3آشنایی با روش های مددكاری اجتماعی331222150

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مددكاری اجتماعی فردی341222151

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3اصول توان بخشی351222152
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (مددكاري اجتماعي)58رشته :

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 378صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3روانشناسی اجتماعی361222153

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5پویایی گروهی371222154

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4توان بخشی گرو ه های خاص381222155

تشریحی6روش تحقیق عملی در خدمات اجتماعی391222156

تشریحی4كارورزی مددكاری اجتماعی فردی401222157

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١4زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 411222158

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5مقدمات مشاوره و راهنمایی421222159

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6كاربرد كامپیوتر در مددكاری اجتماعی431222160

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6مددكاری اجتماعی گروهی441222161

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی6روانشناسی كودكی و نوجوانی451222162

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢5زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 461222163

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت471222164

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6حقوق در مددكاری481222165

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی6مددكاری اجتماعی با خانواده491222166

تشریحی7كارورزی مددكاری اجتماعی گروهی501222167

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی7مددكاری اجتماعی جامعه ای511222168

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7جامعه شناسی توسعه521222169

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی7اعتیاد531222170

ل اجتماعی ایران541222171 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی7بررسی مسا

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6بهداشت روانی551222172

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5جامعه شناسی روستایی561222173

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7فقر و نابرابریهای اجتماعی571222174

تشریحی8كارورزی مددكاری اجتماعی جامعه ای581222175

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8روشها و فنون توانمند سازی591222176

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی8سرپرستی در خدمات اجتماعی601222177

تشریحی8كار تحقیقی611222178

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق621223001

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران631223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی641223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران651229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 661233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 671233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )681233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )691233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه701233038
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (مددكاري اجتماعي)58رشته :

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 379صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت711233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه)59رشته :

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 380صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ریاضیات پایه11111001

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارمقدماتی21117001

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست31121050

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی١2مبانی فلسفه 41211001

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)51211411

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی61212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی71212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی81213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی91215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 101215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه111215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه121215430

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی131218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی141220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )151220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی161220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 171220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس181220889

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول علم اقتصاد191221001

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی١1مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 201222001

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی 211222002

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم سیاست221222004

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مبانی مردم شناسی231222005

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4تامین و رفاه اجتماعی241222179

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١4زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی 251222180

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت261222181

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4مدیریت بحران و ریسک271222182

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3سیاست اجتماعی281222183

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آمار در علوم اجتماعی291222184

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی روان شناسی - مفاهیم اساسی301222185

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١3نظریه های جامعه شناسی 311222186

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3مبانی مدیریت و سازماندهی321222187

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2كارآفرینی و توانمند سازی331222188

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مبانی مطالعات فرهنگی341222189

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4روش تحقیق نظری351222190
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه)59رشته :

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 381صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4جامعه شناسی خانواده361222191

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مبانی جمعیت شناسی371222192

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢4نظریه های جامعه شناسی 381222193

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3حقوق كار391222194

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5مبانی تفكر جمعی و كار گروهی401222195

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی5ریاضیات در برنامه ریزی411222196

تشریحی6روش تحقیق عملی421222197

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5 متون برنامه ریزی٢زبان تخصصی 431222198

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی5سیاست گذاری توریسم441222199

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6اقتصاد ایران451222200

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5برنامه ریزی روستایی461222201

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6نظریه های برنامه ریزی471222202

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7تغییرات اجتماعی481222203

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی6كاربرد كامپیوتر در علوم اجتماعی491222204

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مبانی تاریخ اجتماعی ایران501222205

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6برنامه ریزی شهری511222206

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6زنان و سیاست اجتماعی521222207

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6فنون برنامه ریزی اجتماعی531222208

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی5كاربرد جمعیت شناسی541222209

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7انحرافات و سیاست اجتماعی551222210

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7فقر و نابرابری اجتماعی561222211

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی7سیاستهای بهداشتی و آموزشی571222212

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جغرافیا ی انسانی ایران581222213

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7بودجه ریزی591222214

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7جامعه شناسی اوقات فراغت601222215

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی7سیاست گذاری محیط زیست611222216

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8برنامه ریزی منطقه ای621222217

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی8توسعه پایدار631222218

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی8برنامه ریزی مشاركتی641222219

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی8برنامه ریزی مسكن651222220

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی8اقتصاد توسعه661222221

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق671223001

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران681223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی691223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229128
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه)59رشته :

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 382صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 711233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 721233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )731233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )741233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه751233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت761233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري)60رشته :

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 383صفحه : 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

11:0013:00دو 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

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق161222301

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1اصول علم سیاست171222302

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مبانی جامعه شناسی181222303

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روانشناسی اجتماعی191222304

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم اقتصاد201222305

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمار مقدماتی211222306

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3نظریه های جامعه شناسی221222307

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3 متون ارتباطات اجتماعی١زبان تخصصی 231222308

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4آمار در علوم اجتماعی241222309

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3اصول سازمان و مدیریت251222310

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3اقتصاد ایران261222311

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4اصول روابط و سازمانهای بین المللی271222312

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4اندیشه های سیاسی در قرن بیستم281222313

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6 متون روزنامه نگاری٢زبان تخصصی 291222314

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (نظری -ع301222315

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مبانی تاریخ اجتماعی ایران311222317

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی ارتباطات انسانی321222318

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی ارتباطات جمعی331222320

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی7مبانی ارتباطات و توسعه341222321

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4حقوق اساسی351222322

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري)60رشته :

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 384صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی361222323

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات371222324

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5تكنولوژی های ارتباطی381222325

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4نظریه های ارتباطات اجتماعی391222326

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی8معنی شناسی در رسانه ها401222327

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3ارتباطات سیاسی411222328

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4اصول روزنامه نگاری421222329

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی431222330

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4ارتباطات تصویری441222331

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7مبانی جامعه اطلاعاتی451222332

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7افكار عمومی و وسایل ارتباط جمعی461222333

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6ارتباطات بین المللی471222334

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5 مصاحبه مطبوعاتی١روزنامه نگاری عملی 481222335

تشریحی6كار آموزی491222336

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3تاریخ مطبوعات501222337

ولیتهای روزنامه نگاری511222338 13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی8حقوق و مس

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی6عكاس خبری (فتوژورنالیسم)521222339

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4حقوق ارتباط جمعی531222340

تشریحی8پایان نامه541222341

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6 گزارش مطبوعاتی٢روزنامه نگاری عملی 551222342

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی7ویراستاری و مدیریت اخبار561222343

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی8روزنامه نگاری تخصصی571222344

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7نقد و تفسیر مقاله نویسی581222345

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2كاربرد رایانه در علوم ارتباطات591222347

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی8روزنامه نگاری الكترونیكی601222348

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2شیوه نگارش فارسی در مطبوعات611222439

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران621223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی631223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران641229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 651233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 661233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )671233032

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

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه691233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت701233043
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم اجتماعي22گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي)61رشته :

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 385صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
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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 شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی 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

11:0013:00دو 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

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات حقوق161222301

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1اصول علم سیاست171222302

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مبانی جامعه شناسی181222303

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روانشناسی اجتماعی191222304

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول علم اقتصاد201222305

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمار مقدماتی211222306

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3نظریه های جامعه شناسی221222307

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3 متون ارتباطات اجتماعی١زبان تخصصی 231222308

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4آمار در علوم اجتماعی241222309

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3اصول سازمان و مدیریت251222310

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3اقتصاد ایران261222311

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4اصول روابط و سازمانهای بین المللی271222312

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4اندیشه های سیاسی در قرن بیستم281222313

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (نظری -ع291222315

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مبانی تاریخ اجتماعی ایران301222317

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی ارتباطات انسانی311222318

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2مبانی ارتباطات جمعی321222320

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی6مبانی ارتباطات و توسعه331222321

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4حقوق اساسی341222322

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی351222323
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13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات361222324

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6تكنولوژی های ارتباطی371222325

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5نظریه های ارتباطات اجتماعی381222326

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7معنی شناسی در رسانه ها391222327

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3ارتباطات سیاسی401222328

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی7تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی411222330

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3ارتباطات تصویری421222331

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7مبانی جامعه اطلاعاتی431222332

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی7افكار عمومی و وسایل ارتباط جمعی441222333

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6ارتباطات بین المللی451222334

تشریحی6كار آموزی461222336

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی8حقوق ارتباط جمعی471222340

تشریحی8پایان نامه481222341

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2كاربرد رایانه در علوم ارتباطات491222347

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4اصول روابط عمومی501222402

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8اصول تبلیغات بازرگانی511222403

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4اصول اقناع و تبلیغ سیاسی521222404

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6ارتباط با رسانه ها531222405

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5 گزارش و نگارش١روابط عمومی عملی 541222406

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی6 انتشارات٢روابط عمومی عملی 551222407

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7مدیریت روابط عمومی561222412

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2شیوه نگارش فارسی در مطبوعات571222439

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4متون روابط عمومی٢زبان تخصصی 581222440

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی8طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی591222441

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8تكنیكهای روابط عمومی601222442

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی8روابط عمومی الكترونیكی611222443

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5مبانی آرشیو و اطلاع رسانی621222444

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران631223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی641223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران651229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 661233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 671233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )681233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )691233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه701233038
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08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت711233043
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