
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۸ - هنر و معماري

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۳ - مهندسي شهرسازي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۱۱ - طراحي شهري

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۶۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٤واحد)١١١١١٢٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١مسكن٣١٨١٣٠٢٧

تشریحی١طرح شهرسازى ٤١٨١٣٠٣١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١نظریه هاى طراحی شهرى٥١٨١٣٠٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١سیر اندیشه هاى شهرسازى٦١٨١٣٠٤٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١روشهاوفنون طراحی شهرى٧١٨١٣٠٤٤

تشریحی١منظرسازى٨١٨١٣٠٤٥

تشریحی١درك و بیان محیط شهرى٩١٨١٣٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢تحلیل شكل وفضاهاى شهرى١٠١٨١٣٠٤٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢طراحی شبكه حمل ونقل درون شهرى١١١٨١٣٠٤٨

تشریحی٢كارگاه طراحی شهرى (١)١٢١٨١٣٠٤٩

تشریحیGIS٢ سه بعدى١٣١٨١٣٠٥٠

تشریحی٣كارگاه طراحی شهرى(٢)١٤١٨١٣٠٥١

تشریحی٣سمینار١٥١٨١٣٠٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣بهسازى ونوسازى بافت هاى قدیمی١٦١٨١٣٠٥٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٣مباحث اجرایی طراحی شهرى١٧١٨١٣٠٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٤زیبایی شناسی شهرى١٨١٨١٣٠٥٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)١٩١٨١٣٠٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٤...مدیریت انرژى در معمارى و شهرسازى(آموز٢٠١٨١٤٠١٩

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۸ - هنر و معماري

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۳ - مهندسي شهرسازي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۱۱ - طراحي شهري

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۶۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١روش تحقیق در شهرسازى٣١٨١٣٠١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢طراحی شبكه حمل ونقل درون شهرى٤١٨١٣٠٤٨

تشریحی١كارگاه طراحی شهرى (١)٥١٨١٣٠٤٩

تشریحیGIS٣ سه بعدى٦١٨١٣٠٥٠

تشریحی٢كارگاه طراحی شهرى(٢)٧١٨١٣٠٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٣مباحث اجرایی طراحی شهرى٨١٨١٣٠٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٤زیبایی شناسی شهرى٩١٨١٣٠٥٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)١٠١٨١٣٠٥٦

تشریحی١كارگاه شهرسازى ١١١٨١٣٠٧٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢مبانی برنامه ریزى شهرى براى طراحان١٢١٨١٣٠٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١مبانی نظرى طراحی شهرى١٣١٨١٣٠٨٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢روشها وفنون طراحی شهرى (٢)١٤١٨١٣٠٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١روشها وفنون طراحی شهرى (١)١٥١٨١٣٠٨٥

تشریحی٣كارگاه طراحی شهرى (٣)١٦١٨١٣٠٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣...اندیشه ونظریات طراحی شهرى باتاكیدبر ر١٧١٨١٣٠٨٧

تشریحی١كارگاه مقدماتی طراحی شهرى١٨١٨١٣٠٨٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٤...مدیریت انرژى در معمارى و شهرسازى(آموز١٩١٨١٤٠١٩

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۸ - هنر و معماري

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۴ - مهندسي معماري

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۱۰ - مهندسي معماري

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۶۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١حكمت هنر اسلامی٣١٨١٤٠٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٤روانشناسی محیط٤١٨١٤٠٠٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٥١٨١٤٠٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١روش تحقیق معمارى٦١٨١٤٠٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١سیراندیشه هاى معمارى٧١٨١٤٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١نظریه و روشهاى طراحی٨١٨١٤٠٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٢معمارى همساز با اقلیم٩١٨١٤٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢برنامه ریزى كالبدى معمارى١٠١٨١٤٠١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣روش هاى پیشرفته ساخت١١١٨١٤٠١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣نظریه هاى مكانیابی١٢١٨١٤٠١٤

تشریحی٢طرح معمارى (١)١٣١٨١٤٠١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٤...مدیریت انرژى در معمارى و شهرسازى(آموز١٤١٨١٤٠١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١آشنایی با معمارى اسلامی١٥١٨١٤٠٣٧

تشریحی١ساختمان ٢ و گزارش كارگاه١٦١٨١٤٠٤٣

تشریحی١طرح معمارى ١٧١٨١٤٠٥٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٤حقوق معمارى(آموزش محور)١٨١٨١٤٠٦٠

تشریحی٣طرح معمارى (٢)١٩١٨١٤٠٦١
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