
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۲۹ - تاريخ

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۱۱ - تاريخ گرايش تاريخ تشيع

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 : ۳۵۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١روش تحقیق درعلوم اسلامی٢١٢٢٠١٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مفهوم وتاریخ پیدایش تشیع٣١٢٢٠٤٠٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١متون كهن عربی٤١٢٢٠٤٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١سیره ا�مه ٥١٢٢٠٤٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١فلسفه علم تاریخ٦١٢٢٠٤٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢سیره ا�مه ٧١٢٢٠٤٠٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢تاریخ سیاسی شیعه ٨١٢٢٠٤٠٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢نقدمتون تاریخی٩١٢٢٠٤١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣علم وآموزش درجهان تشیع١٠١٢٢٠٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣تاریخ اجتماعی شیعه ١١١٢٢٠٤١٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣فرق شیعه١٢١٢٢٠٤١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١كلام١٣١٢٢٠٤١٥

تشریحی٤سمینار ( آموزش محور )١٤١٢٢٠٥٩٩

تستی٤تاریخ اجتماعی شیعه ٢ ( آموزش محور )١٥١٢٢٠٦٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٦١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١زبان انگلیسی ١٧١٢٢٥٠٦٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣زبان انگلیسی ١٨١٢٢٥٠٦١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١مكاتب تاریخ نگارى درتمدن اسلامی١٩١٢٢٩١٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣تاریخ سیاسی شیعه ٢٠١٢٢٩١٢٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣تشیع درآثارمستشرقان٢١١٢٢٩١٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢روش شناسی تاریخی٢٢١٢٢٩١٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١تاریخ زندگی پیامبر(ص )٢٣١٢٢٩١٢٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٤١٢٢٩١٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤...سیر اندیشه هاى سیاسی و اجتماعی در جه٢٥١٢٢٩١٤٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤تاریخ اجتماعی شیعه٢ (آموزش محور)٢٦١٢٢٩١٤٩
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۲۹ - تاريخ

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۱۱ - تاريخ گرايش تاريخ تشيع

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 : ۳۵۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مفهوم وتاریخ پیدایش تشیع٢١٢٢٠٤٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١سیره ا�مه ٣١٢٢٠٤٠٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١فلسفه علم تاریخ٤١٢٢٠٤٠٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٢سیره ا�مه ٥١٢٢٠٤٠٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢تاریخ سیاسی شیعه ٦١٢٢٠٤٠٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢نقدمتون تاریخی٧١٢٢٠٤١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣علم وآموزش درجهان تشیع٨١٢٢٠٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٣تاریخ اجتماعی شیعه ٩١٢٢٠٤١٢١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣فرق شیعه١٠١٢٢٠٤١٣

تشریحی٤سمینار ( آموزش محور )١١١٢٢٠٥٩٩

تستی٤تاریخ اجتماعی شیعه ٢ ( آموزش محور )١٢١٢٢٠٦٠٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم١٣١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١تاریخ اسلام ١٤١٢٢٠٧٦٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١روش تحقیق١٥١٢٢٠٧٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١تاریخ نگارى در اسلام١٦١٢٢٠٧٩٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی١متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی١٧١٢٢٠٨٠١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی١مكاتب تاریخ نگارى درتمدن اسلامی١٨١٢٢٩١٢٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٣تاریخ سیاسی شیعه ١٩١٢٢٩١٢٣٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣تشیع درآثارمستشرقان٢٠١٢٢٩١٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢روش شناسی تاریخی٢١١٢٢٩١٢٥

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)٢٢١٢٢٩١٤٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٤...سیر اندیشه هاى سیاسی و اجتماعی در جه٢٣١٢٢٩١٤٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٤تاریخ اجتماعی شیعه٢ (آموزش محور)٢٤١٢٢٩١٤٩
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۲۹ - تاريخ

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۱۳ - تاريخ-تاريخ ايران اسالمي

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 : ۳۶۰ 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

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١قرا�ت متون تاریخی به زبان فارسی ٣١٢٢٩٠١٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١تاریخ اروپادرقرون وسطی٤١٢٢٩٠٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١كلیات ومبانی علم تاریخ٥١٢٢٩٠٣٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١تاریخ اروپادرقرون جدید٦١٢٢٩٠٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١شناخت ونقدمنابع وماخذایران بعدازاسلام٧١٢٢٩٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١مبانی تاریخ اجتماعی ایران٨١٢٢٩٠٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١فلسفه تاریخ٩١٢٢٩٠٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١...زبان عربی (قرا�ت متون تاریخی به زبان ع١٠١٢٢٩٠٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١...نقدوبررسی تاریخ ایران ازسقوط ساسانیان ١١١٢٢٩٠٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١زبان خارجی ١باتكیه برنثرومتون تاریخی١٢١٢٢٩٠٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢...نقدوبررسی تاریخ ایران ازخلافت عباسی تا١٣١٢٢٩٠٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢...نقدوبررسی تاریخ مغولان -تیموریان وحكوم١٤١٢٢٩٠٧٢

تشریحی٢شناخت روشهاى تحقیق درتاریخ (سمینار)١٥١٢٢٩٠٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢تاریخ تمدن وفرهنگ اسلامی١٦١٢٢٩٠٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢زبان خارجی ٢باتكیه برنثرمتون تاریخی١٧١٢٢٩٠٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٣...نقدوبررسی تاریخ ایران ازصفویان تاظهورقا١٨١٢٢٩٠٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣...ایران درعهدقاجاریه باتكیه برمناسبات خا١٩١٢٢٩٠٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣تاریخ معاصرایران٢٠١٢٢٩٠٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣شناسایی ومطالعه اسنادوكتیبه ها٢١١٢٢٩٠٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣...بررسی جنبشهاى مردمی یكصدساله اخیر(ب٢٢١٢٢٩٠٨٠

تشریحی٤سمینار(آموزش محور)٢٣١٢٢٩١٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٤...كلیات تاریخ وتمدن شبه قاره هند(آموزش م٢٤١٢٢٩١٤٦

تشریحی٤سمینار(تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٥١٢٢٩١٤٧
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱گروه آموزشي :۲۹ - تاريخ

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۲-۹۱رشته :۱۷ - تاريخ-تاريخ اسالم

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 : ۳۶۱ 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

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١...تاریخ اسلام ازمیلادپیامبراكرم تا سال ٤١ ٣١٢٢٩٠٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١..تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چه٤١٢٢٩٠٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازسال ٥١٢٢٩٠٣٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تاریخ زندگانی ا�مه معصومین (ع )٦١٢٢٩٠٤٠

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١...تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازقرن ه٧١٢٢٩٠٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١شناخت ونقدمنابع وماخذایران بعدازاسلام٨١٢٢٩٠٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١فلسفه تاریخ٩١٢٢٩٠٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١...زبان عربی (قرا�ت متون تاریخی به زبان ع١٠١٢٢٩٠٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٢تاریخ تمدن وفرهنگ اسلامی١١١٢٢٩٠٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی٣شناسایی ومطالعه اسنادوكتیبه ها١٢١٢٢٩٠٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٣...بررسی جنبشهاى مردمی یكصدساله اخیر(ب١٣١٢٢٩٠٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١سیره نبوى١٤١٢٢٩١٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...زبان خارجی (١) با تكیه بر ترجمه متون تا١٥١٢٢٩١٥١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٢سیره علوى١٦١٢٢٩١٥٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢نقد و بررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان١٧١٢٢٩١٦٠

تشریحی٢شناخت روشهاى تحقیق در تاریخ (سمینار)١٨١٢٢٩١٦١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٢..زبان خارجی ٢ با تكیه بر نثر و متون تاریخ١٩١٢٢٩١٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٣...ملل و نحل با تكیه بر مسا�ل اجتماعی و س٢٠١٢٢٩١٦٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣...سیر اندیشه هاى سیاسی و اجتماعی در جه٢١١٢٢٩١٦٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣تاریخ اسلام در آسیاى مركزى و شبه قاره هند٢٢١٢٢٩١٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی٤تاریخ از نظر قرآن٢٣١٢٢٩١٦٩

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٢٤١٢٢٩١٧٠
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۲۹ - تاريخ

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۸ - تاريخ انقالب اسالمي

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 : ۳۶۲ 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 شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی علم سیاست٣١٢٢٢٠٨٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١قرا�ت متون تاریخی به زبان خارجی ٤١٢٢٩٠٢٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١كلیات ومبانی علم تاریخ٥١٢٢٩٠٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١فلسفه تاریخ٦١٢٢٩٠٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی١تاریخ تحلیلی تحولات تشیع در ایران٧١٢٢٩١٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١...رهیافت هاى نظرى و تحولات اندیشه سیاس٨١٢٢٩١٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١...تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ٩١٢٢٩١٧٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١تاریخ تحولات جهانی در قرن بیستم١٠١٢٢٩١٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢دولت و مدنیت در تاریخ صدر اسلام١١١٢٢٩١٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢...تاریخ اندیشه اصلاح طلبی دینی با تكیه ب١٢١٢٢٩١٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢...تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ١٣١٢٢٩١٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣...تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران از١٤١٢٢٩١٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی٣زندگانی و اندیشه سیاسی امام خمینی (س)١٥١٢٢٩١٨٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣شناخت و تحلیل انقلاب اسلامی ایران١٦١٢٢٩١٨١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣...شناخت مقایسه اى و تحلیلی انقلاب اسلام١٧١٢٢٩١٨٢

تشریحی٢تاریخ جنبشهاى اسلامی معاصر١٨١٢٢٩١٨٣

تشریحی١روش تحقیق درتاریخ١٩١٢٢٩١٨٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤...نقدوبررسی تاریخ ایران ازصفویان تا ظهورق٢٠١٢٢٩١٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی٤...ایران درعهد قاجاریه باتكیه برمناسبات خا٢١١٢٢٩١٨٧

تشریحی٤سمینار( تحقیق وتتبع نظرى)٢٢١٢٢٩١٨٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۲ - علوم انساني

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۲۹ - تاريخ

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۱۹ - تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

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 : ۳۶۳ 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

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١..تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چه٣١٢٢٩٠٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازسال ٤١٢٢٩٠٣٤٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١...تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازقرن ه٥١٢٢٩٠٤٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١شناخت ونقدمنابع وماخذایران بعدازاسلام٦١٢٢٩٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١تاریخ اروپاازجنگ جهانی اول تاكنون٧١٢٢٩٠٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١فلسفه تاریخ٨١٢٢٩٠٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١...زبان عربی (قرا�ت متون تاریخی به زبان ع٩١٢٢٩٠٦٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١نقدوبررسی متون تاریخی١٠١٢٢٩١٨٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١...جغرافیاى تاریخی ماوراءالنهر، تركستان و ١١١٢٢٩١٩١

تشریحی١آشنایی با زبان روسی(١)١٢١٢٢٩١٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١...تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی(با تكیه بر تا١٣١٢٢٩١٩٣ٔ

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٢..امارت نشین ها و خانات محلی در ماوراء ال١٤١٢٢٩١٩٨

تشریحی٢..زبان خارجی (با تكیه بر ترجمه متون تاریخ١٥١٢٢٩١٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٢...اسلام در آسیاى مركزى و قفقاز از آغاز تا ر١٦١٢٢٩٢٠٠

تشریحی٢آشنایی با زبان روسی (٢)١٧١٢٢٩٢٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣...تاریخ سیاسی آسیاى مركزى و قفقاز از آغاز١٨١٢٢٩٢٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٣...مناسبات و پیوندهاى سیاسی-رهنگی و تمد١٩١٢٢٩٢٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٣...سیاست و حكومت در آسیاى مركزى و قفقاز ٢٠١٢٢٩٢٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی٣...قرا�ت و ترجمه متون تخصصی و تاریخی به٢١١٢٢٩٢٠٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نطرى )٢٢١٢٢٩٢٠٦

تشریحی٤كلیات تاریخ روسیه٢٣١٢٢٩٢٠٧

تشریحی٢شناخت روش هاى تحقیق در تاریخ٢٤١٢٢٩٢٠٨

irsoal.com




