
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۲ - زمين شيمي

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 : ۸۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١بلور شناسی نورى٢١١١٦٣٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مبانی كانی شناسی٣١١١٦٣٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی زمین شیمی٤١١١٦٣٢٠

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٥١١١٦٣٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١روش تحقیق در زمین شناسی٦١١١٦٤٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١زمین شیمی زیست محیطی٧١١١٦٤٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢روش هاى آنالیز دستگاهی٨١١١٦٤٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢زمین شیمی آلی٩١١١٦٤٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢زمین شیمی غیر آلی١٠١١١٦٤٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢زمین شیمی اكتشافی١١١١١٦٤٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣زمین شیمی ایزوتوپی١٢١١١٦٤٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢زمین شیمی سیالات گرمابی١٣١١١٦٤٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢زمین شیمی گوشته و هسته١٤١١١٦٤٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٢زمین شیمی عناصر كمیاب خاكی١٥١١١٦٤٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣زمین شیمی جایگاههاى زمین ساختی١٦١١١٦٤٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٣زمین شیمی و فرایندهاى ماگمایی١٧١١١٦٤٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٣زمین شیمی خاك١٨١١١٦٤٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢زمین شیمی كاربردى١٩١١١٦٤٥٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢زمین شیمی سامانه هاى آتشفشانی٢٠١١١٦٤٨١

تشریحی٢زمین شیمی پساب هاى معدنی٢١١١١٦٤٨٢

تشریحی٢فیزیك -شیمی مواد زمین٢٢١١١٦٤٨٣

تشریحی٢مفاهیم پایه تر مودینامیك٢٣١١١٦٤٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۳ - آب زمين شناسي

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 : ۸۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١هیدروژ�وشیمی٢١١١٦٠٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢آب هاى زیرزمینی و مسا�ل ژ�وتكنیكی٣١١١٦١٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢مدیریت برنامه ریزى و اقتصاد منابع آب٤١١١٦١٩٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢هواشناسی و اقلیم شناسی٥١١١٦١٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣تغذیه مصنوعی و سدهاى زیرزمینی٦١١١٦١٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١سامانه اطلاعات جغرافیایی٧١١١٦٣٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١آبهاى زیرزمینی٨١١١٦٣٢٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٩١١١٦٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١آب زمین شناسی پیشرفته١٠١١١٦٤٦٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١آب شناسی پیشرفته١١١١١٦٤٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی١ریاضیات تكمیلی١٢١١١٦٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١آمار و احتمالات١٣١١١٦٤٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١ردیاب ها١٤١١١٦٤٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢هیدرولیك آبهاى زیر زمینی١٥١١١٦٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢آب زمین شیمی١٦١١١٦٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣مدل سازى آبهاى زیر زمینی١٧١١١٦٤٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٣آب شناسی كارست١٨١١١٦٤٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣آلودگی آبهاى زیر زمینی١٩١١١٦٤٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٣بهره بردارى از آب هاى زیر زمینی٢٠١١١٦٤٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣آب زمین شناسی كاربردى٢١١١١٦٥٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣زمین ریخت شناسی كارست٢٢١١١٦٥٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢آب رسانی٢٣١١١٦٥٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال دوم سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۴ - زلزله شناسي

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 : ۸۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢١١١٦٣٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢مبانی گرانی سنجی٣١١١٦٤٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٢ژ�و مغناطیس ٤١١١٦٤٦٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢...روش هاى سن یابی ایزوتوپیك ورادیومتریك٥١١١٦٤٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢ژ�ودینامیك٦١١١٦٤٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١روشهاى محاسبات عددى٧١١١٦٤٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١زلزله شناسی ٨١١١٦٤٩٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢مبانی لرزه زمین ساخت٩١١١٦٤٩١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢ت�ورى انتشار امواج كشسان١٠١١١٦٤٩٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢تحلیل سریهاى زمانی ژ�وفیزیكی١١١١١٦٤٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٣زلزله شناسی ١٢١١١٦٤٩٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣زلزله شناسی مهندسی١٣١١١٦٤٩٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣زلزله شناسی دستگاهی١٤١١١٦٤٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢مبانی مدلسازى در زلزله شناسی١٥١١١٦٤٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢زلزله شناسی جنبش نیرومند زمین١٦١١١٦٤٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٣لرزه زمین ساخت ایران١٧١١١٦٤٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢پیش نشانگرهاى زلزله١٨١١١٦٥٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢مبانی زلزله شناسی دیرین١٩١١١٦٥٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢لرزه شناسی٢٠١١١٦٥٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢ژ�والكتریك٢١١١١٦٥٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١ریاضیات پیشرفته در ژ�و فیزیك٢٢١١١٦٥٠٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١زمین شناسی ساختارى٢٣١١١٦٥٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری١زمین شناسی عمومی٢٤١١٢٤٠١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٥١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۳۱ - علوم زمين گرايش پترولوژي

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 : ۸۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢ماگمانیسم ودگرگونی ایران٢١١١٦٢٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢آتشفشان شناسی پیشرفته٣١١١٦٢٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١بلور شناسی نورى٤١١١٦٣٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مبانی كانی شناسی٥١١١٦٣٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١سنگ هاى آذرین٦١١١٦٣١٢

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٧١١١٦٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١ماگما وفرایندهاى ماگمایی٨١١١٦٥٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢پتروژنز سنگ هاى آذرین٩١١١٦٥٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢پترولوژى سنگ هاى دگرگونی١٠١١١٦٥٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢زمین شیمی آذرین ودگرگونی١١١١١٦٥٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢پترولوژى تجربی١٢١١١٦٥٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢كاربرد ایزوتوپ ها در پترولوژى١٣١١١٦٥٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢بلور شناسی١٤١١١٦٥٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢...فابریك مغناطیسی سنگ هاى آذرین ودگرگو١٥١١١٦٥٣٠

تشریحی٢ریز ساختار هاى آذرین ودگرگونی١٦١١١٦٥٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٣ماگماتیسم و زمین ساخت صفحه اى١٧١١١٦٥٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢گوهر شناسی١٨١١١٦٥٣٣

تشریحی٣جدایش كانی ها١٩١١١٦٥٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٣ترمودینامیك زمین شیمیایی٢٠١١١٦٥٣٥

تشریحی٣پترولوژى صحرایی٢١١١١٦٥٣٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٣آمار و احتمال در پترولوژى٢٢١١١٦٥٣٧

تشریحی٣سمینار٢٣١١١٦٥٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۳۲ - علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي

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 : ۸۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١زبان تخصصی زمین شناسی٢١١١٦٠١٢

٣١١١٦٢٤٨GIS ١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آشنایی با

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١منابع معدنی ومحیط زیست٤١١١٦٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١زمین شیمی زیست محیطی٥١١١٦٢٨٠

تشریحی١آلودگی خاك٦١١١٦٢٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٢آلودگی منابع آب٧١١١٦٢٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢خطر هاى زمین شناختی٨١١١٦٢٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢مدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار٩١١١٦٢٨٤

تشریحی٢...زمین شناسی زیست محیطی در پروژه هاى م١٠١١١٦٢٨٥

تشریحی٢..موضوعات خاص در زمین شناسی زیست محی١١١١١٦٢٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣زمین شناسی پزشكی١٢١١١٦٢٨٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢سنجش از دور در زیست محیطی١٣١١١٦٢٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢زمین شناسی شهرى١٤١١١٦٢٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢..اصول نمونه بردارى وتجزیه نمونه هاى زیس١٥١١١٦٢٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢اقلیم شناسی زیست محیطی١٦١١١٦٢٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٢زیست زمین شیمی١٧١١١٦٢٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢حقوق محیط زیست١٨١١١٦٢٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢بیابان زایی وبیابان زدایی١٩١١١٦٢٩٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢آمایش سرزمین٢٠١١١٦٢٩٥

تشریحی٣سمینار٢١١١١٦٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١رسوب شناسی٢٢١١١٦٣١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی زمین شیمی٢٣١١١٦٣٢٠

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٤١١١٦٣٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٥١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۳۳ - علوم زمين گرايش زمين شناسي اقتصادي

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 : ۹۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تخمین وارزیابی ذخا�رمعدنی٢١١١٦٠٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مینرالوگرافی٣١١١٦٠٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢كانیهاوسنگهاى صنعتی٤١١١٦١٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣منابع زمین گرمایی٥١١١٦١٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١بلور شناسی نورى٦١١١٦٣٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مبانی كانی شناسی٧١١١٦٣٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١سامانه اطلاعات جغرافیایی٨١١١٦٣٢٣

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٩١١١٦٣٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١ذخایر آذرین ودگركونی١٠١١١٦٤٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢اصول اكتشافات ذخایر معدنی١١١١١٦٤٨٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣زمین ساخت صفحه اى و كانه زایی١٢١١١٦٤٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢ذخایر رسوبی١٣١١١٦٤٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣ذخایر معدنی ایران١٤١١١٦٤٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢تجزیه نمونه هاى معدنی١٥١١١٦٥١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢زمین آمار١٦١١١٦٥١١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢زمین شیمی ذخایر گرمایی١٧١١١٦٥١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢زمین شناسی گوهر سنگها١٨١١١٦٥١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣زمین شناسی اقتصادى سوختهاى فسیلی١٩١١١٦٥١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣ذخایر تبخیرى٢٠١١١٦٥١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٣دور سنچی اكتشافی٢١١١١٦٥١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٣كاربرد ایزوتوپ ها در زمین شناسی اقتصادى٢٢١١١٦٥١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری٢...گرانیتو �ید ها (زمین شیمی ،خاستگاه وجای٢٣١١١٦٥١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣منابع معدنی ومحیط زیست٢٤١١١٦٥١٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢اجراى پروژه هاى اكتشافی٢٥١١١٦٥٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٦١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۸-۹۷رشته :۳۴ - علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك)

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 : ۹۱ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سنگ شناسی دگرگونی٢١١١٦٠٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١زمین شناسی ساختارى٣١١١٦٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١زمین ساخت٤١١١٦٣١٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٥١١١٦٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١زمین ساخت جهانی٦١١١٦٣٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١زمین شناسی ساختارى پیشرفته ٧١١١٦٣٩٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢زمین شناسی ساختارى پیشرفته ٨١١١٦٣٩٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢لرزه زمین ساخت٩١١١٦٣٩٩

تشریحی٢مدل سازى زمین ساختی١٠١١١٦٤٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی١نو زمین ساخت وریخت زمین ساخت١١١١١٦٤٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٢زمین ساخت ایران١٢١١١٦٤٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٣بافت ساختار١٣١١١٦٤٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٣كاربرد مكانیك سنگ در زمین ساخت١٤١١١٦٤٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣كانه زایی وزمین ساخت١٥١١١٦٤٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٤...كاربرد زمین فیزیك در زمین ساخت (آموزش١٦١١١٦٤٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٤...زمین شناسی وزمین ساخت خاور میانه (آمو١٧١١١٦٤٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١روش تحقیق در زمین شناسی١٨١١١٦٤٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢زمین شناسی ساختارى كاربردى١٩١١١٦٥٤٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٠١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۳۵ - علوم زمين گرايش آب زمين شناسي

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 : ۹۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١هیدروژ�وشیمی٢١١١٦٠٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢آب هاى زیرزمینی و مسا�ل ژ�وتكنیكی٣١١١٦١٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢مدیریت برنامه ریزى و اقتصاد منابع آب٤١١١٦١٩٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢هواشناسی و اقلیم شناسی٥١١١٦١٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣تغذیه مصنوعی و سدهاى زیرزمینی٦١١١٦١٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١سامانه اطلاعات جغرافیایی٧١١١٦٣٢٣

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١آبهاى زیرزمینی٨١١١٦٣٢٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٩١١١٦٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١آب زمین شناسی پیشرفته١٠١١١٦٤٦٥

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١آب شناسی پیشرفته١١١١١٦٤٦٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی١ریاضیات تكمیلی١٢١١١٦٤٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١آمار و احتمالات١٣١١١٦٤٧٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١ردیاب ها١٤١١١٦٤٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢هیدرولیك آبهاى زیر زمینی١٥١١١٦٤٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢آب زمین شیمی١٦١١١٦٤٧٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣مدل سازى آبهاى زیر زمینی١٧١١١٦٤٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٣آب شناسی كارست١٨١١١٦٤٧٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٣آلودگی آبهاى زیر زمینی١٩١١١٦٤٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٣بهره بردارى از آب هاى زیر زمینی٢٠١١١٦٤٧٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٣آب زمین شناسی كاربردى٢١١١١٦٥٠٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٣زمین ریخت شناسی كارست٢٢١١١٦٥٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢آب رسانی٢٣١١١٦٥٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۳۶ - علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي

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 : ۹۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١سنگ هاى رسوبی٢١١١٦٣١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١دیرینه شناسی - ماكروفسیل٣١١١٦٣١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١ریز دیرینه شناسی٤١١١٦٣١٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٥١١١٦٣٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١گرده شناسی٦١١١٦٤٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١ریز فسیل روزن دار٧١١١٦٤١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١دیرینه شناسی بی مهرگان٨١١١٦٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢زیست چینه نگارى٩١١١٦٤١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢ریز فسیل غیر روزن دار١٠١١١٦٤١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢ریز رخساره پیشرفته١١١١١٦٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢دیرینه بوم شناسی١٢١١١٦٤١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢دیرینه گیاه شناسی١٣١١١٦٤١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢دیرینه شناسی مهره داران١٤١١١٦٤١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣چینه نگارى پیشرفته١٥١١١٦٤١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣چینه نگارى سكانسی١٦١١١٦٤١٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٣چینه نگارى ایران پیشرفته١٧١١١٦٤٢٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٤محیطهاى رسوبی پیشرفته (آموزش محور)١٨١١١٦٤٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٤سنگ چینه نگارى (آموزش محور)١٩١١١٦٤٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١روش تحقیق در زمین شناسی٢٠١١١٦٤٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۳۷ - علوم زمين گرايش رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

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 : ۹۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١سنگ هاى رسوبی٢١١١٦٣١١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١ریز دیرینه شناسی٣١١١٦٣١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١متون علمی زمین شناسی٤١١١٦٣٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١زمین شناسی زیرسطحی٥١١١٦٣٤٠

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٦١١١٦٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١رسوب شناسی كاربردى٧١١١٦٤٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١سنگ هاى كربناتی٨١١١٦٤٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢سنگ هاى غیر كربناتی٩١١١٦٤٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢محیطها ى رسوبی پیشرفته١٠١١١٦٤٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢زمین شیمی رسوبی١١١١١٦٤٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢ریز رخساره پیشرفته١٢١١١٦٤٢٨

تشریحی٢رسوب شناسی صحرایی١٣١١١٦٤٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢چینه نگارى سكانسی١٤١١١٦٤٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٣زمین شناسی مخازن هیدرو كربنی١٥١١١٦٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٣ذخایر رسوبی١٦١١١٦٤٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٣رسوب شناسی زیست محیطی١٧١١١٦٤٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٤زمین شناسی دریایی (آموزش محور)١٨١١١٦٤٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٤اصول تفسیر لاگ (آموزش محور)١٩١١١٦٤٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١روش تحقیق در زمین شناسی٢٠١١١٦٤٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۳۸ - علوم زمين گرايش زمين شيمي

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 : ۹۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١بلور شناسی نورى٢١١١٦٣٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مبانی كانی شناسی٣١١١٦٣٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی زمین شیمی٤١١١٦٣٢٠

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٥١١١٦٣٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١روش تحقیق در زمین شناسی٦١١١٦٤٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١زمین شیمی زیست محیطی٧١١١٦٤٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢روش هاى آنالیز دستگاهی٨١١١٦٤٤٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢زمین شیمی آلی٩١١١٦٤٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢زمین شیمی غیر آلی١٠١١١٦٤٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢زمین شیمی اكتشافی١١١١١٦٤٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٣زمین شیمی ایزوتوپی١٢١١١٦٤٤٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢زمین شیمی سیالات گرمابی١٣١١١٦٤٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢زمین شیمی گوشته و هسته١٤١١١٦٤٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٢زمین شیمی عناصر كمیاب خاكی١٥١١١٦٤٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣زمین شیمی جایگاههاى زمین ساختی١٦١١١٦٤٥٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٣زمین شیمی و فرایندهاى ماگمایی١٧١١١٦٤٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٣زمین شیمی خاك١٨١١١٦٤٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢زمین شیمی كاربردى١٩١١١٦٤٥٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢زمین شیمی سامانه هاى آتشفشانی٢٠١١١٦٤٨١

تشریحی٢زمین شیمی پساب هاى معدنی٢١١١١٦٤٨٢

تشریحی٢فیزیك -شیمی مواد زمین٢٢١١١٦٤٨٣

تشریحی٢مفاهیم پایه تر مودینامیك٢٣١١١٦٤٨٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۴۱ - زمين شناسي (چينه شناسي وفسيل شناسي )

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 : ۹۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١پال�واكولوژى٢١١١٦١١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢فسیل شناسی مهره داران٣١١١٦١١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٢چینه شناسی ایران٤١١١٦١١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٢تحول واصول فیلوژنی٥١١١٦١١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢فسیل شناسی گیاهی پیشرفته٦١١١٦١١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣میكروفاسیس پیشرفته٧١١١٦١٢٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣پالینولوژى٨١١١٦١٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢زمین شناسی ایران وكشورهاى همجوار٩١١١٦١٢٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣لیتوستراتیگرافی١٠١١١٦١٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٣بیوزوناسیون ومدلهاى بیوستراتیگرافی١١١١١٦١٦٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٢ایكنولوژى١٢١١١٦٢١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تستی٢رخساره هاى بنتونیكی١٣١١١٦٢١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢رخساره هاى پلانكتونیكی١٤١١١٦٢١٨

تشریحی٤سمینار ( آموزش محور )١٥١١١٦٢٤٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١سنگ هاى رسوبی١٦١١١٦٣١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١دیرینه شناسی - ماكروفسیل١٧١١١٦٣١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١ریز دیرینه شناسی١٨١١١٦٣١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١چینه شناسی١٩١١١٦٣١٦

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٠١١١٦٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١میكروفسیل فرامینفرا٢١١١١٦٣٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢میكروفسیل غیرفرامینفرا٢٢١١١٦٣٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١فسیل شناسی بی مهرگان٢٣١١١٦٣٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۴۲ - زمين شناسي- پترولوژي

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 : ۹۷ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١زبان تخصصی زمین شناسی٢١١١٦٠١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١ز�وشیمی پیشرفته٣١١١٦٢٤٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١پترولوژى سنگ هاى آذرین٤١١١٦٢٥٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٢پترولوژى سنگ هاى آذرین ٥١١١٦٢٥٩٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢پترولوژى سنگ هاى دگرگونی٦١١١٦٢٦٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢ماگمانیسم ودگرگونی ایران٧١١١٦٢٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢ژ�و كرونولوژى٨١١١٦٢٦٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢رادیو كریستالوگرافی٩١١١٦٢٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢آتشفشان شناسی پیشرفته١٠١١١٦٢٦٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢ماگماتیسم وتكنونیك صفحه اى١١١١١٦٢٦٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢افیولیت ها١٢١١١٦٢٦٦

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢بازالت ها١٣١١١٦٢٦٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢آندزیت ها١٤١١١٦٢٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢میگمانیت ها١٥١١١٦٢٦٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢گرانیت ها١٦١١١٦٢٧٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢واكنش هاى دگرگونی١٧١١١٦٢٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مبانی كانی شناسی١٨١١١٦٣٠٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١سنگ هاى آذرین١٩١١١٦٣١٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سنگ هاى دگرگونی٢٠١١١٦٣١٣

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢١١١١٦٣٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۸-۸۷رشته :۴۳ - زمين شناسي (اقتصادي )

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 : ۹۸ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تخمین وارزیابی ذخا�رمعدنی٢١١١٦٠٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مینرالوگرافی٣١١١٦٠٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢كانیهاوسنگهاى صنعتی٤١١١٦١٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٣منابع زمین گرمایی٥١١١٦١٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١كانسارهاى آذرین ودگرگونی٦١١١٦١٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢كانسارهاى رسوبی٧١١١٦١٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢اصول اكتشافات ژ�وفیزیكی٨١١١٦١٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢گوهرشناسی٩١١١٦١٣٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢كانه زایی وتكتونیك١٠١١١٦١٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢اصول اكتشافات ژ�وشیمیایی١١١١١٦١٣٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣روشهاى تجزیه نمونه هاى معدنی١٢١١١٦١٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تستی٣ژ�وترمومترى سیالات درگیر١٣١١١٦١٣٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٣زمین شناسی ایزوتوپها١٤١١١٦١٧٠

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢ژ�وشیمی كانسارهاى گرمابی١٥١١١٦١٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی٣ژ�وشیمی كانسارهاى رسوبی١٦١١١٦١٧٢

تشریحی٣اجراى پروژه هاى اكتشافی١٧١١١٦١٧٣

تشریحی٤سمینار ( آموزش محور )١٨١١١٦٢٤٤

١٩١١١٦٢٤٨GIS ١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آشنایی با

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١بلور شناسی نورى٢٠١١١٦٣٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مبانی كانی شناسی٢١١١١٦٣٠٩

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٢١١١٦٣٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣ذخا�ر معدنی ایران و منشا آنها٢٣١١١٦٣٩٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۶-۹۵رشته :۴۳ - زمين شناسي (اقتصادي )

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 : ۹۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١تخمین وارزیابی ذخا�رمعدنی٢١١١٦٠٣٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١مینرالوگرافی٣١١١٦٠٤٢

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢كانیهاوسنگهاى صنعتی٤١١١٦١٢٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری١منابع زمین گرمایی٥١١١٦١٢٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١بلور شناسی نورى٦١١١٦٣٠٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تستی١مبانی كانی شناسی٧١١١٦٣٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١سامانه اطلاعات جغرافیایی٨١١١٦٣٢٣

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٩١١١٦٣٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١ذخایر آذرین ودگركونی١٠١١١٦٤٨٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢اصول اكتشافات ذخایر معدنی١١١١١٦٤٨٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣زمین ساخت صفحه اى و كانه زایی١٢١١١٦٤٨٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢ذخایر رسوبی١٣١١١٦٤٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣ذخایر معدنی ایران١٤١١١٦٤٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١تجزیه نمونه هاى معدنی١٥١١١٦٥١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١زمین آمار١٦١١١٦٥١١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١زمین شیمی ذخایر گرمایی١٧١١١٦٥١٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری١زمین شناسی گوهر سنگها١٨١١١٦٥١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١زمین شناسی اقتصادى سوختهاى فسیلی١٩١١١٦٥١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١ذخایر تبخیرى٢٠١١١٦٥١٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١دور سنچی اكتشافی٢١١١١٦٥١٦

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری١كاربرد ایزوتوپ ها در زمین شناسی اقتصادى٢٢١١١٦٥١٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١...گرانیتو �ید ها (زمین شیمی ،خاستگاه وجای٢٣١١١٦٥١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١منابع معدنی ومحیط زیست٢٤١١١٦٥١٩

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١اجراى پروژه هاى اكتشافی٢٥١١١٦٥٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٦١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۴۶ - زمين شناسي-آبشناسي

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 : ۱۰۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١هیدروژ�وشیمی٢١١١٦٠٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢هیدرولوژى پیشرفته٣١١١٦١٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢هیدروژ�ولوژى پیشرفته٤١١١٦١٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦...تستی و تشری٢هیدرولیك آب هاى زیرزمینی٥١١١٦١٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢آب هاى زیرزمینی و مسا�ل ژ�وتكنیكی٦١١١٦١٩٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢مدیریت برنامه ریزى و اقتصاد منابع آب٧١١١٦١٩٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢هواشناسی و اقلیم شناسی٨١١١٦١٩٦

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢آبرسانی٩١١١٦١٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢تغذیه مصنوعی و سدهاى زیرزمینی١٠١١١٦١٩٨

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢ژ�ومورفولوژى كارست١١١١١٦١٩٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری٢آب شناسی كاربردى١٢١١١٦٢٠٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١استخراج آبهاى زیرزمینی١٣١١١٦٢٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی١زمین شناسی كواترنر١٤١١١٦٢٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تستی٣مدلها١٥١١١٦٢٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی٢ردیابها١٦١١١٦٢٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تستی١امار و احتمال١٧١١١٦٢١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢هیدرولوژى كارست١٨١١١٦٢١٩

تشریحی٤سمینار ( آموزش محور )١٩١١١٦٢٤٤

٢٠١١١٦٢٤٨GIS ١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آشنایی با

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١رسوب شناسی٢١١١١٦٣١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری١آبهاى زیرزمینی٢٢١١١٦٣٢٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٣١١١٦٣٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٤١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۴۷ - زمين شناسي-رسوب شناسي وسنگ شناسي رسوبي

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 : ۱۰۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١محیطهاى رسوبی٢١١١٦٠١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١زمین شناسی زیرزمینی٣١١١٦٠٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٢هیدرولوژى كارست٤١١١٦٢١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١رسوب شناسی پیشرفته٥١١١٦٢٥٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی١سنگ شناسی رسوبی ١(كربنات ها)٦١١١٦٢٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢سنگ شناسی رسوبی ٢(غیر كربنات ها )٧١١١٦٢٥٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢محیطهاى رسوبی پیشرفته٨١١١٦٢٥٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣ژ�وشیمی رسوبی٩١١١٦٢٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢میكرو فاسیس پیشرفته١٠١١١٦٢٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٣لیتوستراتیگرافی١١١١١٦٢٥٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢تحلیل حوضه ها١٢١١١٦٢٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢رخساره هاى آوارى١٣١١١٦٢٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٢رخساره هاى كربناته١٤١١١٦٢٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢رخساره هاى تبخیرى١٥١١١٦٢٧٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢سنگهاى پیروكلاستیك١٦١١١٦٢٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢تكنونیك ورسوب گذارى١٧١١١٦٢٧٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢آنالیز دستگاهی١٨١١١٦٢٧٨

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١سنگ هاى رسوبی١٩١١١٦٣١١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١ریز دیرینه شناسی٢٠١١١٦٣١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١متون علمی زمین شناسی٢١١١١٦٣٣١

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٢١١١٦٣٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٣١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۴۸ - زمين شناسي زيست محيطي

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 : ۱۰۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١زبان تخصصی زمین شناسی٢١١١٦٠١٢

٣١١١٦٢٤٨GIS ١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١آشنایی با

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١منابع معدنی ومحیط زیست٤١١١٦٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١زمین شیمی زیست محیطی٥١١١٦٢٨٠

تشریحی١آلودگی خاك٦١١١٦٢٨١

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٢آلودگی منابع آب٧١١١٦٢٨٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٢خطر هاى زمین شناختی٨١١١٦٢٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢مدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار٩١١١٦٢٨٤

تشریحی٢...زمین شناسی زیست محیطی در پروژه هاى م١٠١١١٦٢٨٥

تشریحی٢..موضوعات خاص در زمین شناسی زیست محی١١١١١٦٢٨٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣زمین شناسی پزشكی١٢١١١٦٢٨٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢سنجش از دور در زیست محیطی١٣١١١٦٢٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢زمین شناسی شهرى١٤١١١٦٢٨٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١...تستی و تشری٢..اصول نمونه بردارى وتجزیه نمونه هاى زیس١٥١١١٦٢٩٠

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢اقلیم شناسی زیست محیطی١٦١١١٦٢٩١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٢زیست زمین شیمی١٧١١١٦٢٩٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢حقوق محیط زیست١٨١١١٦٢٩٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی٢بیابان زایی وبیابان زدایی١٩١١١٦٢٩٤

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٢آمایش سرزمین٢٠١١١٦٢٩٥

تشریحی٣سمینار٢١١١١٦٢٩٦

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١رسوب شناسی٢٢١١١٦٣١٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١مبانی زمین شیمی٢٣١١١٦٣٢٠

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٢٤١١١٦٣٧٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٥١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۵۰ - زمين ساخت(تكتونيك)

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 : ۱۰۳ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سنگ شناسی دگرگونی٢١١١٦٠٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١زمین شناسی ساختارى٣١١١٦٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١زمین ساخت٤١١١٦٣١٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٥١١١٦٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١زمین ساخت جهانی٦١١١٦٣٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١زمین شناسی ساختارى پیشرفته ٧١١١٦٣٩٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢زمین شناسی ساختارى پیشرفته ٨١١١٦٣٩٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢لرزه زمین ساخت٩١١١٦٣٩٩

تشریحی٢مدل سازى زمین ساختی١٠١١١٦٤٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٢زمین شناسی كواتر نرى١١١١١٦٤٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢نو زمین ساخت وریخت زمین ساخت١٢١١١٦٤٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٢زمین ساخت ایران١٣١١١٦٤٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٣بافت ساختار١٤١١١٦٤٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٣كاربرد مكانیك سنگ در زمین ساخت١٥١١١٦٤٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣كانه زایی وزمین ساخت١٦١١١٦٤٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٤...كاربرد زمین فیزیك در زمین ساخت (آموزش١٧١١١٦٤٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٤...زمین شناسی وزمین ساخت خاور میانه (آمو١٨١١١٦٤٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١روش تحقیق در زمین شناسی١٩١١١٦٤٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٠١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۵۰ - زمين ساخت(تكتونيك)

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 : ۱۰۴ 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 شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سنگ شناسی دگرگونی٢١١١٦٠٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری١زمین شناسی ساختارى٣١١١٦٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١زمین ساخت٤١١١٦٣١٨

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٥١١١٦٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی١زمین ساخت جهانی٦١١١٦٣٩٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی١زمین شناسی ساختارى پیشرفته ٧١١١٦٣٩٧١

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢زمین شناسی ساختارى پیشرفته ٨١١١٦٣٩٨٢

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٢لرزه زمین ساخت٩١١١٦٣٩٩

تشریحی٢مدل سازى زمین ساختی١٠١١١٦٤٠٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢نو زمین ساخت وریخت زمین ساخت١١١١١٦٤٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٢زمین ساخت ایران١٢١١١٦٤٠٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٣بافت ساختار١٣١١١٦٤٠٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٣كاربرد مكانیك سنگ در زمین ساخت١٤١١١٦٤٠٥

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٣كانه زایی وزمین ساخت١٥١١١٦٤٠٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٤...كاربرد زمین فیزیك در زمین ساخت (آموزش١٦١١١٦٤٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٤...زمین شناسی وزمین ساخت خاور میانه (آمو١٧١١١٦٤٠٨

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١روش تحقیق در زمین شناسی١٨١١١٦٤٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢زمین شناسی ساختارى كاربردى١٩١١١٦٥٣٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٠١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۵۱ - چينه نگاري و ديرينه شناسي

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 : ۱۰۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١سنگ هاى رسوبی٢١١١٦٣١١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١دیرینه شناسی - ماكروفسیل٣١١١٦٣١٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١ریز دیرینه شناسی٤١١١٦٣١٥

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٥١١١٦٣٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری١گرده شناسی٦١١١٦٤٠٩

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١ریز فسیل روزن دار٧١١١٦٤١٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١دیرینه شناسی بی مهرگان٨١١١٦٤١١

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٢زیست چینه نگارى٩١١١٦٤١٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥...تستی و تشری٢ریز فسیل غیر روزن دار١٠١١١٦٤١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢ریز رخساره پیشرفته١١١١١٦٤١٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢دیرینه بوم شناسی١٢١١١٦٤١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٢دیرینه گیاه شناسی١٣١١١٦٤١٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٢دیرینه شناسی مهره داران١٤١١١٦٤١٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣چینه نگارى پیشرفته١٥١١١٦٤١٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٣چینه نگارى سكانسی١٦١١١٦٤١٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٣چینه نگارى ایران پیشرفته١٧١١١٦٤٢٠

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣...تستی و تشری٤محیطهاى رسوبی پیشرفته (آموزش محور)١٨١١١٦٤٢١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری٤سنگ چینه نگارى (آموزش محور)١٩١١١٦٤٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١روش تحقیق در زمین شناسی٢٠١١١٦٤٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨

irsoal.com



دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳گروه آموزشي :۱۶ - زمين شناسي

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۳رشته :۵۲ - رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

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 : ۱۰۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١سنگ هاى رسوبی٢١١١٦٣١١

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی١ریز دیرینه شناسی٣١١١٦٣١٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١متون علمی زمین شناسی٤١١١٦٣٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١زمین شناسی زیرسطحی٥١١١٦٣٤٠

تشریحی٤سمینار (تحقیق وتتبع نظرى)(آموزش محور)٦١١١٦٣٧٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تشریحی١رسوب شناسی كاربردى٧١١١٦٤٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی١سنگ هاى كربناتی٨١١١٦٤٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢سنگ هاى غیر كربناتی٩١١١٦٤٢٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢محیطها ى رسوبی پیشرفته١٠١١١٦٤٢٦

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢زمین شیمی رسوبی١١١١١٦٤٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی٢ریز رخساره پیشرفته١٢١١١٦٤٢٨

تشریحی٢رسوب شناسی صحرایی١٣١١١٦٤٢٩

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٢چینه نگارى سكانسی١٤١١١٦٤٣٠

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢تشریحی٣زمین شناسی مخازن هیدرو كربنی١٥١١١٦٤٣١

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٣ذخایر رسوبی١٦١١١٦٤٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٣رسوب شناسی زیست محیطی١٧١١١٦٤٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی٤زمین شناسی دریایی (آموزش محور)١٨١١١٦٤٣٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٤اصول تفسیر لاگ (آموزش محور)١٩١١١٦٤٣٥

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تستی١روش تحقیق در زمین شناسی٢٠١١١٦٤٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢١١٢٢٠٦٥٨
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