
تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زمين شناسي (محض )10رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 88صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١2ریاضی 11111028

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢3ریاضی 21111029

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی١3فیزیک پایه 31113083

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢5فیزیک پایه 41113084

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی51114079

تشریحی1آزمایشگاه شیمی عمومی61114080

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6مبانی كامپیوتر71115019

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2بلورشناسی هندسی81116004

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2زمین شناسی تاریخی91116005

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بلورشناسی نوری101116006

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3(ماكروفسیل )١دیرینه شناسی 111116007

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4رسوب شناسی121116008

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4نقشه برداری131116009

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3كانی شناسی141116010

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5(میكروفسیل )٢دیرینه شناسی 151116011

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5زبان تخصصی زمین شناسی161116012

ومورفولوژی171116013 08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5ژ

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5سنگ شناسی رسوبی181116014

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی6سنگ شناسی آذرین191116015

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی5چینه شناسی201116016

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6محیطهای رسوبی211116017

وشیمی221116018 08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6ژ

ولوژی231116019 11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7فتوژ

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7پترولوژی241116020

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی7سنگ شناسی دگرگونی251116021

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7آتشفشان شناسی261116022

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7خاک شناسی271116023

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی7زمین شناسی ساختمانی281116024

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی8زمین شناسی اقتصادی291116025

ولوژی)301116026 13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8آبهای زیرزمینی (هیدروژ

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7زمین شناسی ایران311116027

تشریحی8عملیات زمین شناسی ایران321116028

وفیزیک331116029 11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی8ژ

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی8زمین ساخت341116030

تشریحی9زمین شناسی صحرایی351116031
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زمين شناسي (محض )10رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 89صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9زلزله شناسی361116032

رمعدنی371116033 13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی9تخمین وارزیابی ذخا

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی9زمین شناسی نفت381116035

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زمین شناسی دریایی391116037

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زمین شناسی محیطزیست401116038

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9زمین شناسی موادانرژی زا411116040

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1زمین شناسی زیرزمینی421116041

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1مینرالوگرافی431116042

وشیمی441116072 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1هیدروژ

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی9زمین شناسی مهندسی كاربردی451116073

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زمین شناسی فیزیكی461116076

تشریحی1آزمایشگاه زمین شناسی فیزیكی471116077

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1امار و احتمال481116210

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1آب شناسی (هیدرولوژی)491116214

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1دیرینه شناسی گیاهی501116215

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)511211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی521212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی531213209

تشریحی١3تربیت بدنی 541215150

تشریحی٢4تربیت بدنی 551215151

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1انقلاب اسلامی ایران561220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اندیشه سیاسی امام خمینی571220478

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی581223174

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فرهنگ وتمدن اسلام و ایران591229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1اندیشه اسلامی 601233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢1اندیشه اسلامی 611233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1آیین زندگی (اخلاق كاربردی )621233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تفسیرموضوعی قرآن631233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)641233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تفسیرموضوعی نهج البلاغه651233039
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زمين شناسي (محض )10رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 90صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١2ریاضی 11111028

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢3ریاضی 21111029

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی١2فیزیک پایه 31113083

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3فیزیک پایه 41113084

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی51114079

تشریحی1آزمایشگاه شیمی عمومی61114080

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5مبانی كامپیوتر71115019

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1بلورشناسی هندسی81116004

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2زمین شناسی تاریخی91116005

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2بلورشناسی نوری101116006

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3(ماكروفسیل )١دیرینه شناسی 111116007

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4رسوب شناسی121116008

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی6نقشه برداری131116009

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3كانی شناسی141116010

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی4(میكروفسیل )٢دیرینه شناسی 151116011

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی9زبان تخصصی زمین شناسی161116012

ومورفولوژی171116013 08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی5ژ

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی5سنگ شناسی رسوبی181116014

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4سنگ شناسی آذرین191116015

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی5چینه شناسی201116016

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی6محیطهای رسوبی211116017

وشیمی221116018 08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5ژ

ولوژی231116019 11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی7فتوژ

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی6پترولوژی241116020

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4سنگ شناسی دگرگونی251116021

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7آتشفشان شناسی261116022

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی7خاک شناسی271116023

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی6زمین شناسی ساختمانی281116024

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی7زمین شناسی اقتصادی291116025

ولوژی)301116026 13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8آبهای زیرزمینی (هیدروژ

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7زمین شناسی ایران311116027

تشریحی7عملیات زمین شناسی ایران321116028

وفیزیک331116029 11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی8ژ

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی8زمین ساخت341116030

تشریحی9زمین شناسی صحرایی351116031
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زمين شناسي (محض )10رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 91صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی9زلزله شناسی361116032

رمعدنی371116033 13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی9تخمین وارزیابی ذخا

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی9زمین شناسی نفت381116035

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زمین شناسی دریایی391116037

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زمین شناسی محیطزیست401116038

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9زمین شناسی موادانرژی زا411116040

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1زمین شناسی زیرزمینی421116041

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1مینرالوگرافی431116042

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اصول سنجش ازدور441116053

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی9لرزه زمین ساخت451116065

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8زمین شناسی مهندسی461116066

وشیمی471116072 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1هیدروژ

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی9زمین شناسی مهندسی كاربردی481116073

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زمین شناسی فیزیكی491116076

تشریحی1آزمایشگاه زمین شناسی فیزیكی501116077

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی9مكانیک خاک511116175

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مبانی هیدرولیک521116208

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1امار و احتمال531116210

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1آب شناسی (هیدرولوژی)541116214

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1دیرینه شناسی گیاهی551116215

وتوریسم561116245 08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1ژ

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1میكروفاسیس571116246

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ترمودینامیک581116247

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحیGIS1آشنایی با 591116248

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست601121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)611211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی621212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی631213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه641215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه651215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی661215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 671215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی681218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران691220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی701220478
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

77_٧٨ترم اول سال تحصيلي ترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زمين شناسي (محض )10رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:59 - 1399/06/24زمان: 

٨٢٥ از 92صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 711220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس721220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی731223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی741223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران751229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 761233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 771233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )781233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن791233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)801233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه811233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت821233044

www.irso
al.co

m 

۱۳۹۹-۱۴
ل ۰۰

م او
تر



تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زمين شناسي11رشته :

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 93صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1ریاضی 11111028

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢2ریاضی 21111029

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی١1فیزیک پایه 31113083

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3فیزیک پایه 41113084

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3شیمی عمومی51114079

تشریحی3آزمایشگاه شیمی عمومی61114080

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4مبانی كامپیوتر71115019

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4آمار مقدماتی81116305

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زمین شناسی فیزیكی91116306

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2زمین شناسی تاریخی101116307

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1بلور شناسی نوری111116308

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2مبانی كانی شناسی121116309

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2رسوب شناسی131116310

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3سنگ های رسوبی141116311

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3سنگ های آذرین151116312

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4سنگ های دگرگونی161116313

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3دیرینه شناسی - ماكروفسیل171116314

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی5ریز دیرینه شناسی181116315

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2چینه شناسی191116316

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4زمین شناسی ساختاری201116317

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7زمین ساخت211116318

ولوژی221116319 11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی6فتوژ

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4مبانی زمین شیمی231116320

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی5زمین فیزیک241116321

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4نقشه برداری251116322

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی7سامانه اطلاعات جغرافیایی261116323

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6زمین شناسی ایران271116324

تشریحی6عملیات زمین شناسی ایران281116325

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی5زمین شناسی اقتصادی291116326

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی7زمین شناسی نفت301116327

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی6آبهای زیرزمینی311116328

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی6زمین شناسی مهندسی321116329

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی5متون علمی زمین شناسی331116331

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5زمین شناسی زیست محیطی341116332

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی8سنجش از دور351116333
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زمين شناسي11رشته :

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 94صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2كانه نگاری361116334

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2ریز رخساره ها371116335

ر معدنی381116336 13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2ارزیابی ذخا

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زلزله شناسی391116337

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2لرز ه زمین ساخت401116339

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2زمین شناسی زیرسطحی411116340

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2زمین شناسی مهندسی كاربردی421116341

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2آتشفشان شناسی431116342

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2زمین شناسی دریایی441116345

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2محیط های رسوبی451116346

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2آب شناسی461116347

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2دیرینه شناسی گیاهی471116349

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2زمین ریخت شناسی481116350

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مكانیک خاک491116351

وشیمی501116354 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2هیدروژ

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2منابع انرژی زمین511116355

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2خاک شناسی521116356

تشریحی7زمین شناسی صحرایی531116374

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست541121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)551211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی561212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی571212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی581213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه591215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه601215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی611215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 621215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی631218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران641220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی651220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 661220657

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس671220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی681223174

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی9كلیات حقوق شهروندی691223266

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران701229127
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زمين شناسي11رشته :

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 95صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 711233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 721233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )731233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن741233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)751233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه761233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت771233044
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زمين شناسي (كاربردي )40رشته :

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 96صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١2ریاضی 11111030

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢3ریاضی 21111031

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی١2فیزیک پایه 31113083

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3فیزیک پایه 41113084

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1شیمی عمومی51114079

تشریحی1آزمایشگاه شیمی عمومی61114080

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4مبانی كامپیوتر71115019

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4نقشه برداری81116009

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7زبان تخصصی زمین شناسی91116012

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1محیطهای رسوبی101116017

وشیمی111116018 08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی5ژ

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1آتشفشان شناسی121116022

ولوژی)131116026 13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی7آبهای زیرزمینی (هیدروژ

وفیزیک141116029 11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6ژ

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی7زمین ساخت151116030

رمعدنی161116033 13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی9تخمین وارزیابی ذخا

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی9زمین شناسی نفت171116035

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی5زمین شناسی محیطزیست181116038

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی9زمین شناسی زیرزمینی191116041

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1مینرالوگرافی201116042

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1بلورشناسی211116043

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2كانی شناسی221116044

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3دیرینه شناسی231116045

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4رسوب شناسی وسنگ شناسی241116046

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی5چینه شناسی251116048

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4سنگ شناسی آذرین ودگرگونی261116049

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی5زمین شناسی ساختاری271116051

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5اصول سنجش ازدور281116053

ولوژی291116055 11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی6فتوژ

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١7زمین شناسی صحرایی 301116056

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی6زمین شناسی ایران311116057

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی6زمین شناسی اقتصادی321116058

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی7كانیهاوسنگهای صنعتی331116060

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7اصول اكتشافات معدنی341116062

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی8آب شناسی كاربردی351116063
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زمين شناسي (كاربردي )40رشته :

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 97صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی٢8زمین شناسی صحرایی 361116064

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی8لرزه زمین ساخت371116065

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی7زمین شناسی مهندسی381116066

تشریحی8پروژه391116067

تشریحی6زمین شناسی ساختاری كاربردی401116068

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9سنجش ازدوردرزمین شناسی411116070

وشیمی421116072 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی9هیدروژ

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی8زمین شناسی مهندسی كاربردی431116073

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2زمین شناسی تاریخی441116075

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زمین شناسی فیزیكی451116076

تشریحی1آزمایشگاه زمین شناسی فیزیكی461116077

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكانیک خاک471116175

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1زمین پزشكی481116176

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مبانی هیدرولیک491116208

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1امار و احتمال501116210

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی5آب شناسی (هیدرولوژی)511116214

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1دیرینه شناسی گیاهی521116215

وتوریسم531116245 08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1ژ

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1میكروفاسیس541116246

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ترمودینامیک551116247

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحیGIS1آشنایی با 561116248

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی9دیرینه شناسی كاربردی571116441

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی9شناخت محیطزیست581121050

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی6فلسفه اخلاق (با تكیه بر مباحث تربیتی)591211410

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجی601212255

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی9آشنایی با زبان تركمنی611212411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فارسی621213209

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی5تربیت بدنی ویژه631215429

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی7ورزش ویژه641215430

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی5تربیت بدنی651215431

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١7ورزش 661215432

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی9كارآفرینی671218808

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی7انقلاب اسلامی ایران681220424

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی7اندیشه سیاسی امام خمینی691220478

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی8 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 701220657
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تمامي دوره هادوره :كارشناسيمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زمين شناسي (كاربردي )40رشته :

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 98صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی9ارزشهای دفاع مقدس711220889

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی7آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی721223174

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

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی5فرهنگ وتمدن اسلام و ایران741229127

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١3اندیشه اسلامی 751233025

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢4اندیشه اسلامی 761233026

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی6آیین زندگی (اخلاق كاربردی )771233027

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تفسیرموضوعی قرآن781233028

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی6اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)791233029

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تفسیرموضوعی نهج البلاغه801233039

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی8دانش خانواده وجمعیت811233044
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