
تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

87-٨٨ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي10رشته :

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 249صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3فیزیولوژی عمومی (اعصاب وغدد)11112001

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كامپیوتركاربردی برای دانشجویان روانشناسی21115006

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارتوصیفی31117004

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3آماراستنباطی41117005

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

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١5متون روان شناسی به زبان خارجه 61212018

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢6متون روان شناسی عمومی 71212019

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی91213210

تشریحی١3تربیت بدنی 101215152

تشریحی٢5تربیت بدنی 111215153

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1روانشناسی عمومی 121217005

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٢2روانشناسی عمومی 131217006

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١3روان شناسی رشد141217007

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4روانشناسی تربیتی151217008

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روانشناسی اجتماعی161217009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4روش تحقیق درروان شناسی171217011

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی181217012

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4روانشناسی فیزیولوژیک191217013

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5شخصیت (نظریه هاومفاهیم )201217014

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5روان سنجی211217015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6(روانشناسی مرضی )١آسیب شناسی روانی 221217017

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی8تاریخچه ومكاتب روانشناسی231217018

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5روانشناسی پویایی گروه241217019

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6روانشناسی احساس وادراک251217020

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6روانشناسی مشاوره وراهنمایی261217021

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6روانشناسی مدیریت271217022

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7اعتیاد(سبب شناسی ودرمان آن )281217023

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7روانشناسی مرضی كودک291217026

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6انگیزش وهیجان301217027

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢8آسیب شناسی روانی 311217029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8بهداشت روانی321217030

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8روانشناسی یادگیری (نظریه هاومفاهیم )331217031

تشریحی9پژوهشهای عملی انفرادی درروان شناسی عمو341217032

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی9تفكروزبان351217033
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

87-٨٨ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي10رشته :

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 250صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9اختلالات یادگیری361217035

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی9روانشناسی جنایی371217036

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی9مقدمات نوروپسیكولوژی381217038

ل روانشناسی عمومی (عملی )391217040 تشریحی8سمیناردرمسا

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی5روانشناسی بازی (روانشناسی )401217041

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4(روانشناسی )٢روانشناسی رشد411217042

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كلیات فلسفه (روانشناسی )421217043

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی9مقدمات روانشناسی سلامت431217044

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3انسان شناسی دراسلام441220001

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی451220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )461220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اندیشه سیاسی امام خمینی471220479

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مبانی جامعه شناسی481222062

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5آسیب شناسی اجتماعی491222063

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران501223175

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران511229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 521233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 531233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )541233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )551233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه561233038
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

87-٨٨ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي10رشته :

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 251صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3فیزیولوژی عمومی (اعصاب وغدد)11112001

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كامپیوتركاربردی برای دانشجویان روانشناسی21115006

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارتوصیفی31117004

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3آماراستنباطی41117005

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

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١5متون روان شناسی به زبان خارجه 61212018

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢6متون روان شناسی عمومی 71212019

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

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی91213210

تشریحی١3تربیت بدنی 101215152

تشریحی٢5تربیت بدنی 111215153

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1ورزش 121215428

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1روانشناسی عمومی 131217005

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٢2روانشناسی عمومی 141217006

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١3روان شناسی رشد151217007

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4روانشناسی تربیتی161217008

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4روانشناسی اجتماعی171217009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4روش تحقیق درروان شناسی181217011

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی191217012

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4روانشناسی فیزیولوژیک201217013

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5شخصیت (نظریه هاومفاهیم )211217014

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی5روان سنجی221217015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6(روانشناسی مرضی )١آسیب شناسی روانی 231217017

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی8تاریخچه ومكاتب روانشناسی241217018

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5روانشناسی پویایی گروه251217019

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6روانشناسی احساس وادراک261217020

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6روانشناسی مشاوره وراهنمایی271217021

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی6روانشناسی مدیریت281217022

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7اعتیاد(سبب شناسی ودرمان آن )291217023

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7روانشناسی هوش وسنجش آن301217024

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7روانشناسی تجربی311217025

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7روانشناسی مرضی كودک321217026

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6انگیزش وهیجان331217027

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی7روانشناسی كودكان استثنایی341217028

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢8آسیب شناسی روانی 351217029
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

87-٨٨ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي10رشته :

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 252صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی8بهداشت روانی361217030

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8روانشناسی یادگیری (نظریه هاومفاهیم )371217031

تشریحی9پژوهشهای عملی انفرادی درروان شناسی عمو381217032

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی9تفكروزبان391217033

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9اختلالات یادگیری401217035

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی9روانشناسی جنایی411217036

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی9مقدمات نوروپسیكولوژی421217038

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی8ارزشیابی شخصیت431217039

ل روانشناسی عمومی (عملی )441217040 تشریحی8سمیناردرمسا

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی5روانشناسی بازی (روانشناسی )451217041

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4(روانشناسی )٢روانشناسی رشد461217042

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كلیات فلسفه (روانشناسی )471217043

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی9مقدمات روانشناسی سلامت481217044

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3انسان شناسی دراسلام491220001

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی501220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )511220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اندیشه سیاسی امام خمینی521220479

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3مبانی جامعه شناسی531222062

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5آسیب شناسی اجتماعی541222063

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران551223175

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران561229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 571233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 581233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )591233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )601233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه611233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1دانش خانواده و جمعیت621233043

...

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

83-٨٤ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

87-٨٨ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي10رشته :

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 253صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1فیزیولوژی عمومی (اعصاب وغدد)11112001

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كامپیوتركاربردی برای دانشجویان روانشناسی21115006

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمارتوصیفی31117004

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2آماراستنباطی41117005

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست51121050

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

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١4متون روان شناسی به زبان خارجه 71212018

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢5متون روان شناسی عمومی 81212019

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

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1روانشناسی عمومی 161217005

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٢2روانشناسی عمومی 171217006

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2روان شناسی رشد181217007

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3روانشناسی تربیتی191217008

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3روانشناسی اجتماعی201217009

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3روش تحقیق درروان شناسی211217011

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی221217012

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3روانشناسی فیزیولوژیک231217013

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4شخصیت (نظریه هاومفاهیم )241217014

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3روان سنجی251217015

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4(روانشناسی مرضی )١آسیب شناسی روانی 261217017

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7تاریخچه ومكاتب روانشناسی271217018

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8روانشناسی پویایی گروه281217019

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی4روانشناسی احساس وادراک291217020

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5روانشناسی مشاوره وراهنمایی301217021

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5روانشناسی مدیریت311217022

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7اعتیاد(سبب شناسی ودرمان آن )321217023

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی6روانشناسی هوش وسنجش آن331217024

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6روانشناسی تجربی341217025

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7روانشناسی مرضی كودک351217026

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر
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11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4انگیزش وهیجان361217027

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی5روانشناسی كودكان استثنایی371217028

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5آسیب شناسی روانی 381217029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6بهداشت روانی391217030

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6روانشناسی یادگیری (نظریه هاومفاهیم )401217031

تشریحی8پژوهشهای عملی انفرادی درروان شناسی عمو411217032

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی7تفكروزبان421217033

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7اختلالات یادگیری431217035

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7روانشناسی جنایی441217036

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8مقدمات نوروپسیكولوژی451217038

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی7ارزشیابی شخصیت461217039

ل روانشناسی عمومی (عملی )471217040 تشریحی8سمیناردرمسا

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4روانشناسی بازی (روانشناسی )481217041

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3(روانشناسی )٢روانشناسی رشد491217042

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كلیات فلسفه (روانشناسی )501217043

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8مقدمات روانشناسی سلامت511217044

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی521218808

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2انسان شناسی دراسلام531220001

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی541220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )551220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی561220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 571220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس581220889

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مبانی جامعه شناسی591222062

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6آسیب شناسی اجتماعی601222063

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

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی621223266

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

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

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

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

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

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

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت691233043
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13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست11121050

ل نوجوانان وجوانان21211031 11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4مسا

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

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١5نظریه های مشاوره و روان درمانی 41211449

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی51212256

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

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی71215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 81215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه91215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه101215430

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مبانی جامعه شناسی111217210

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار توصیفی121217211

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2روانشناسی تحولی131217216

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روانشناسی اجتماعی141217225

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3روانشناسی تحولی 151217226

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١4آسیب شناسی روانی 161217231

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3روانشناسی شخصیت171217238

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5آسیب شناسی روانی 181217240

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7آسیب شناسی اجتماعی191217250

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مباحث اساسی در روانشناسی201217373

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مبانی راهنمایی و مشاوره211217374

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1انسان شناسی در اسلام221217375

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحیspss2آمار استنباطی و كاربرد 231217376

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2فیزیولوژی انسان(اعصاب و غدد)241217377

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه اول و دوم251217378

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2روشها و فنون راهنمایی و مشاوره261217379

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره271217380

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث281217381

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١3راهنمایی و مشاوره تحصیلی 291217382

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3مشاوره اصلاح رفتار301217383

تشریحی4تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره311217384

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4سنجش و ارزیابی در مشاوره321217385

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی331217386

ل و مشكلات تحصیلی341217387 تشریحی4مشاوره در مسا

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4آسیب شناسی خانواده351217388
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11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5مشاوره بهداشت روانی361217389

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی5كاربرد آزمونهای رغبت، خانواده و شخصیت د371217390

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5مشاوره خانواده381217391

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی5آشنایی با قوانین كار و كار آفرینی در ایران391217392

تشریحی5تمرین فنون راهنمایی و مشاوره401217393

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6حقوق خانواده در اسلام و ایران و كاربرد آن 411217394

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١6متون مشاوره انگلیسی 421217395

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی6مهارتهای زندگی و فنون آموزش آن431217396

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی6كاربرد آزمون های هوش و استعداد در مشاوره441217397

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6راهنمایی و مشاوره كودک و نوجوان451217398

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی٢6نظریه های مشاوره و روان درمانی 461217399

تشریحی6آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان471217400

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6مشاوره ازدواج481217401

تشریحی٢7راهنمایی و مشاوره تحصیلی491217402

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی7مشاوره و روان درمانی معنوی- اسلامی501217403

تشریحی8تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی511217404

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی521217405

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7مشاوره در سازمانها531217406

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢7متون مشاوره انگلیسی 541217407

تشریحی8اخلاق حرفه ای در مشاوره551217409

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8آشنایی با اختلالات یادگیری و روش های در561217410

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی8مشاوره بزهكاران و بزه دیدگان571217411

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی8مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد581217412

تشریحی8تمرین عملی مشاوره شغلی591217413

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی8مشاوره ی توان بخشی افراد با نیازهای خاص601217414

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی9بهداشت و كمک های اولیه611217417

تشریحی9مشاوره در بحران621217418

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی9مشاوره با بیماران خاص631217419

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی9آشنایی با مشاوره طلاق641217420

تشریحی9كاربرد مشاوره در تبلیغات651217421

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی9سازماندهی و اداره خدمات راهنمایی و مشاوره661217422

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9آشنایی با درمانهای روانپزشكی671217423

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی9مددكاری اجتماعی681217424

تشریحی9آشنایی با روش های جدید درمان691217425

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی9كابرد كامپیوتر در مشاوره701217426

...
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٨٢٥ از 257صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی9مشاوره با سالمندان711217427

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی9مشاوره چند فرهنگی721217428

تشریحی9فلسفه علم در علوم انسانی731217429

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كاربرد بازی در مشاوره741217430

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2روانشناسی تربیتی751217431

تشریحی7در مشاوره١كارورزی 761217443

تشریحی8 در مشاوره٢كارورزی771217444

تشریحی8پروژه تحقیقاتی در مشاوره781217445

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی791218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی801220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )811220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی821220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 831220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس841220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران851223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی861223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران871229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 881233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 891233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )901233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )911233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه921233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت931233043
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ترم دروس انتقاليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :
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روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5فیزیولوژی اعصاب وغدد11112002

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2آمارتوصیفی21117004

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3آماراستنباطی31117005

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

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4كاربردآزمونهای روانی51211004

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده61211005

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2فلسفه آموزش وپرورش71211006

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4روشهاوفنون تدریس81211007

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كلیات فلسفه91211009

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2روانشناسی تربیتی101211365

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علو111211366

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3روان سنجی121211367

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم )131211407

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)141211411

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢5زبان تخصصی روانشناسی 151212021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی161212256

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی171212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی181213210

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی191215427

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 201215428

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه211215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه221215430

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٢2روانشناسی عمومی 231217006

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی5علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی241217012

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی5تاریخچه ومكاتب روانشناسی251217018

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی6روانشناسی احساس وادراک261217020

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7روانشناسی تجربی271217025

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2اختلالات یادگیری281217035

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4ارزشیابی شخصیت291217037

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی8مقدمات نوروپسیكولوژی301217038

ل روانشناسی عمومی (عملی )311217040 تشریحی8سمیناردرمسا

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی6روانشناسی بازی (روانشناسی )321217041

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3(روانشناسی )٢روانشناسی رشد331217042

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8مقدمات روانشناسی سلامت341217044

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2روانشناسی رشد351217046
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :
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ترم دروس انتقاليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :
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ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی361217049

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3روانشناسی وآموزش كودكان استثنایی371217051

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4روانشناسی پویایی گروه381217052

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3روش های تغییرواصلاح رفتار391217053

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مبانی واصول راهنمایی ومشاوره401217055

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1روانشناسی عمومی 411217056

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی6انگیزش وهیجان421217057

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١6آسیب شناسی روانی 431217060

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢8آسیب شناسی روانی 441217061

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8تفكر و زبان451217062

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4روانشناسی اعتیاد461217064

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6روانشناسی فیزیولوژیک471217066

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7نظریه های مشاوره وروان درمانی481217067

تشریحی8پروژه (پژوهشهای عملی وانفرادی )491217069

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روانشناسی اجتماعی501217105

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7روانشناسی جنایی511217181

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی5كاربرد كامپیوتر در روانشناسی521217182

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی6روا نشناسی هوش و سنجش آن531217184

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی7بهداشت روانی541217185

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3روانشناسی یادگیری551217186

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی7روانشناسی مرضی كودک561217187

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی571218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی581220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )591220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی601220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 611220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس621220889

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی6مبانی جامعه شناسی631222062

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7آسیب شناسی اجتماعی641222063

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 :
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ترم دروس انتقاليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :
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شروع
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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 :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روانشناسي28رشته :

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 261صفحه : 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

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1مباحث اساسی در روانشناسی101217208

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1انسان از دیدگاه اسلام111217209

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مبانی جامعه شناسی121217210

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار توصیفی131217211

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٢2مباحث اساسی در روانشناسی 141217212

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2تاریخ و مكاتب در روانشناسی و نقد آن151217213

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1معرفت شناسی161217214

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2فیزیولوژی اعصاب و غدد171217215

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١2روانشناسی تحولی181217216

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان191217218

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2آشنایی با فلسفه اسلامی201217219

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3روانشناسی صنعتی -سازمانی211217220

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3روانشناسی یادگیری221217221

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3آموزه های روانشناسی در قرآن231217222

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3احساس و ادراک241217223

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3روانسنجی251217224

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روانشناسی اجتماعی261217225

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢3روانشناسی تحولی 271217226

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4روانشناسی دین281217227

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4فلسفه علم روانشناسی291217228

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4روانشناسی فیزیولوژیک301217229

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4روانشناسی سیاسی311217230

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١4آسیب شناسی روانی 321217231

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١4متون روانشناسی 331217232

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4روانشناسی اجتماعی كاربردی341217233

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی5روانشناسی شناختی351217234
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - روانشناسي17گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - روانشناسي28رشته :

دانشگاه پيام نور

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

ساعات
پايان

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١5روانشناسی افراد با نیازهای خاص 361217235

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی5روانشناسی تربیتی371217236

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5روانشناسی سالمندی381217237

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5روانشناسی شخصیت391217238

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی5روانشناسی تجربی401217239

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢5آسیب شناسی روانی 411217240

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی٢6روانشناسی افراد با نیازهای خاص 421217241

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6اصول روانشناسی بالینی431217242

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی6آسیب شناسی روانی كودک و نوجوان441217243

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6بهداشت روانی451217244

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی6علوم اعصاب شناختی461217245

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی١6آزمونهای روان شناختی 471217246

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6مبانی مشاوره و راهنمایی481217247

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی7روانشناسی اعتیاد491217248

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی7آموزه های روانشناسی در حدیث501217249

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7آسیب شناسی اجتماعی511217250

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی7روانشناسی خانواده521217251

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7انگیزش و هیجان531217252

تشریحی7توانبخشی افراد با نیازهای خاص541217253

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7روش تحقیق (كمی و كیفی)551217254

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢8متون روانشناسی 561217255

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢8آزمون های روان شناختی 571217256

تشریحی8پژوهشهای عملی -انفرادی581217257

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6روانشناسی سلامت591217258

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی8نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی601217259

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی8مشاوره شغلی و حرفه ا ی611217260

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی8شیوه های اصلاح و تغییر رفتار621217261

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی8پویایی گروه631217262

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4فناوری اطلاعات در روانشناسی641217263

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2آمار استنباطی651217272

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی661218808

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )علوم انسانی671220433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )681220434

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی691220479

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 701220657
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11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس711220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران721223175

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی731223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران741229128

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(علوم انسانی )١اندیشه اسلامی 751233030

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4(علوم انسانی )٢اندیشه اسلامی 761233031

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )771233032

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )781233033

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه791233038

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده و جمعیت801233043
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