
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - فلسفه19گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فلسفه وكالم اسالمي گرايش فلسفه اسالمي10رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 291صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1منطق قدیم ارسطویی21219001

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1)1حكمت مشاء (31219002

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1)1حكمت متعالیه (41219003

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1)1حكمت اشراق (51219004

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان انگلیسی تخصصی61219005

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2)2حكمت مشاء(71219006

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2)2حكمت اشراق (81219007

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2)2حكمت متعالیه (91219008

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2كلام معتزله و اشاعره و امامیه101219009

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3)3حكمت متعالیه (111219010

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3)4حكمت متعالیه (121219011

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3استنباطهای فلسفی و كلامی از قرآن و حدیث131219012

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3مبانی فلسفی علم كلام141219013

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1)1حكمت مشاء (151220203

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1)1حكمت اشراق (161220214

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2منطق جدید171220316

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1)1حكمت متعالیه (181220469

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1)2حكمت متعالیه (191220470

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )201220610

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4كلام اسلامی( آموزش محور )211220614

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - فلسفه19گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - فلسفه و كالم اسالمي گرايش كالم اسالمي11رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 292صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی4استنباطهای فلسفی و كلامی از قرآن و حدیث21219012

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1كلام تحلیلی 31219024

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1تاریخ كلام اسلامی41219026

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فلسفه، كلام و عرفان51219027

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1شیعه شناسی61219028

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1فلسفه اسلامی 71219029

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢1فلسفه اسلامی 81219030

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٣1فلسفه اسلامی 91219031

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1مسایل جدید كلامی و فلسفه دین 101219032

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢1مسایل جدید كلامی و فلسفه دین 111219033

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1متن شناسی كلامی121219034

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی٢2كلام تحلیلی 131219035

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١2كلام تطبیقی 141219036

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2زبان تخصصی151219037

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2آیات و روایات كلامی161219038

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٣2كلام تحلیلی 171219039

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٤3كلام تحلیلی 181219040

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢3كلام تطبیقی 191219041

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3اندیشه های كلامی معاصر در جهان اسلام201219042

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )211220610

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی-- قرآن كریم٣٠حفظ جزء 221220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - فلسفه19گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - فلسفه و كالم اسالمي12رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 293صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1فلسفه ملاصدرا:هستی شناسی21219043

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١1فلسفه سینوی 31219044

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1فلسفه اشراق 41219045

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1فلسفه غرب 51219046

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2فلسفه ملاصدرا:خداشناسی61219047

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٢2فلسفه سینوی 71219048

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی٢2فلسفه اشراق 81219049

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢2فلسفه غرب 91219050

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی١2زبان تخصصی 101219051

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3فلسفه ملاصدرا:علم النفس و آخرت شناسی111219052

ل جدید كلامی121219053 08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مسا

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3كلیات فلسفه اخلاق131219054

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3منطق جدید141219055

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3منطق سینوی151219056

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4فلسفه تطبیقی(آموزش محور)161219057

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )171220609

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 181220658

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1حكمت متعالیه191220911

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تاریخ فلسفه اسلامی201220912

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1فلسفه اخلاق در تفكر غربی211220913

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - الهيات و معارف اسالمي گرايش تاريخ و تمدن ملل اسالمي12رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 294صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات فرهنگ وتمدن اسلامی21220246

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تاریخ اسلام درمصروشام31220249

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1تاریخ تشكیلات اسلامی 41220252

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تاریخ آموزش وپرورش دراسلام51220266

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 61220658

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور اسلام تا سقوط 71220684

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1تاریخ علوم در تمدن اسلامی 81220685

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جغرافیای تاریخی جهان اسلام91220686

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام101220687

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1زبان انگلیسی تخصصی 111220688

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور عباسیان تا سق121220689

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2تاریخ علوم در تمدن اسلامی 131220690

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2شناخت ماخذ تاریخ و تمدن اسلام141220691

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2اسلام شناسی در غرب151220692

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢2زبان انگلیسی تخصصی 161220693

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تاریخ تحلیلی اسلام از سقوط بغداد تا پایان 171220699

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3فلسفه علمی و نظری تاریخ181220700

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)191220701

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3تاریخ تحلیلی اسلام در مغرب و اندلس201220702

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3تاریخ هنر و معماری در تمدن اسلامی211220703

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4عثمانیان (آموزش محور)221220704

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1تاریخ علوم در اسلام 231220769

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1تاریخ اموزش و پرورش در اسلام 241220777

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1تاریخ تشكیلات اسلامی 251220782

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1تاریخ اسلام در مصر و شام 261220786

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - نهج البالغه گرايش اخالق و تربيت فردي و اجتماعي14رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 295صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1علوم بلاغی21220080

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1درایه الحدیث31220097

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1روش تحقیق درعلوم اسلامی41220136

ت ودرک متون عربی51220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1قرا

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1شناخت نهج البلاغه 61220188

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1متون ادبی درراستای نهج البلاغه71220325

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1علوم بلاغی81220326

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1نحوكاربردی91220327

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاثیرنهج البلاغه برادب پارسی101220328

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1)1علوم نهج البلاغه (111220329

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نقدادبی121220338

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2تاریخ تمدن131220339

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی١2تاریخ تحلیلی حضرت امیر141220340

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2علوم نهج البلاغه 151220341

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢3تاریخ تحلیلی حضرت امیر161220343

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3ه.ق٤١١تاریخ سیاسی واجتماعی اسلام تا171220344

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مبانی فهم ونقدالحدیث181220351

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4انسان شناسی از دیدگاه نهج البلاغه(آموزش 191220604

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)201220608

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی2فلسفه اخلاق221220694

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3علم اخلاق و سیری در تاریخ آن231220705

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3سیستم اخلاقی و ریشه های اخلاق در نهج ال241220706

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - نهج البالغه گرايش اجتماعي، سياسي و حقوق عمومي16رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 296صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1علوم بلاغی21220080

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1درایه الحدیث31220097

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1روش تحقیق درعلوم اسلامی41220136

ت ودرک متون عربی51220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1قرا

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1شناخت نهج البلاغه 61220188

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1متون ادبی درراستای نهج البلاغه71220325

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1علوم بلاغی81220326

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1نحوكاربردی91220327

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاثیرنهج البلاغه برادب پارسی101220328

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1)1علوم نهج البلاغه (111220329

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نقدادبی121220338

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2تاریخ تمدن131220339

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی١2تاریخ تحلیلی حضرت امیر141220340

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2علوم نهج البلاغه 151220341

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢3تاریخ تحلیلی حضرت امیر161220343

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3ه.ق٤١١تاریخ سیاسی واجتماعی اسلام تا171220344

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مبانی فهم ونقدالحدیث181220351

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4انسان شناسی از دیدگاه نهج البلاغه(آموزش 191220604

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)201220608

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2حقوق و علوم سیاسی221220695

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مدیریت231220707

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3اقتصاد241220708

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فقه و حقوق خصوصي17رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 297صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فقه تطبیقی21220377

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )31220609

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 41220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1اصول فقه 51220723

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1فقه 61220724

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1قواعد فقه مدنی71220725

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1مكاسب محرمه81220726

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مبانی اصول فقه91220727

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آیات الاحكام مدنی101220728

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1متون حقوقی 111220729

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1متون حقوقی 121220730

ین دادرسی مدنی131220731 08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آ

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٢2اصول فقه 141220748

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی٢2فقه 151220749

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٣3فقه 161220750

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی٤3فقه 171220751

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٣3اصول فقه 181220752

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤3اصول فقه 191220753

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2حقوق تجارت201223142

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2حقوق مدنی 211223144

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١1حقوق مدنی 221223145

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین )231223146

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2حقوق تجارت بین الملل241223154

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - فلسفه دين24رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 298صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1فلسفه دین21220173

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1فلسفه اخلاق31220209

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1فلسفه علم41220220

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1دین واخلاق51220363

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 61220658

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1چیستی و خاستگاه دین71220859

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1براهین اثبات وجود خدا و صفات او81220860

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1منطق فهم دین91220861

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1عقل و دین101220862

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2نبوت، وحی و تجربه دینی111220863

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2حقانیت دین و رستگاری بشر121220864

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2زبان دین131220865

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2اعجاز141220866

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2الهیات تطبیقی(تاریخ تدوین كتب آسمانی و 151220867

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان تخصصی161220868

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1فلسفه اسلامی171220869

له آخرت181220870 13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3جاودانگی نفس و مس

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3قلمرو دین و جامعیت آن191220871

له شر(تطبیقی)201220872 11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3الهیات و مس

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3علم و دین211220873

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - اخالق كاربردي25رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 299صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی١1حكمت متعالیه 21220200

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1فلسفه اخلاق31220209

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)41220608

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 51220658

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1رویكردهای اخلاق اسلامی61220874

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی اخلاق در قرآن71220875

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1اخلاق در حدیث و سیره81220876

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2فلسفه اخلاق در غرب(با تاكید بر اخلاق هنج91220877

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2متون تخصصی اخلاق اسلامی101220879

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2فلسفه اخلاق در اسلام111220880

ل بهدا١اخلاق كاربردی121220881 13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3(اخلاق در حوزه مسا

ل فرهن٢اخلاق كاربردی131220882 11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3(اخلاق در حوزه مسا

ل اقتص٣اخلاق كاربردی141220883 13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3(اخلاق در حوزه مسا

ل سیا٤اخلاق كاربردی151220884 11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3(اخلاق در حوزه مسا

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2تصمیم گیری اخلاقی(با تاكید بر تعارض اخلا161220885

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات فلسفه اخلاق171220886

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كلیات اخلاق كاربردی181220887

تشریحی2زبان انگلیسی عمومی191220888

تشریحی3زبان انگلیسی تخصصی201220899

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4فقه الاخلاق(آموزش محور)211220900

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی4انسان شناسی(آموزش محور)221220901

...

...

...

...

...

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي - اديان وعرفان28رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 300صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1تاریخ تصوف 21220147

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1ادیان هند31220160

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1تاریخ فرق اسلامی 41220162

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1ادیان ایران پیش ازاسلام 51220168

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 61220658

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تاریخ تصوف از آغاز تا قرن هفتم71220666

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ادیان ابتدایی و قدیم81220667

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1ادیان ایران پیش از اسلام91220668

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2تاریخ یهود101220669

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2ادیان هند و بودایی111220670

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی١2متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 121220671

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2متون عرفانی به زبان عربی131220672

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زبان خارجی(متون اسلامی)141220673

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2تاریخ تصوف از قرن هفتم تا عصر حاضر151220674

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3عرفان و ادب فارسی161220675

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٢3متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 171220676

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3ادیان خاور دور181220677

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3تاریخ مسیحیت191220678

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3علم كلام تطبیقی201220679

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)211220680

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4تاریخ مجادلات در اسلام(آموزش محور)221220681

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فلسفه وحكمت اسالمي29رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 301صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجه21212247

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1)1فلسفه ملاصدرا (31212248

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1)1حكمت مشاء (41220203

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1)1حكمت اشراق (51220214

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1منطق قدیم61220308

ل كلامی جدید71220309 08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مسا

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1)1فلسفه مشاء (81220310

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2)1فلسفه اشراق (91220311

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2)1فلسفه غرب (101220312

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2)2فلسفه مشاء (111220313

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2)2فلسفه ملاصدرا (121220314

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3)2فلسفه اشراق (131220315

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3منطق جدید141220316

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3)2فلسفه غرب (151220317

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1)1حكمت متعالیه (161220469

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1)2حكمت متعالیه (171220470

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 181220658

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3فلسفه تطبیقی191220662

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2)3فلسفه ملاصدرا (201220663

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211220664

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4كلام معتزله و اشاعره و امامیه(آموزش محور)221220665

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - فلسفه وحكمت اسالمي29رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 302صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1)1حكمت مشاء (21219002

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1)1حكمت متعالیه (31219003

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1)1حكمت اشراق (41219004

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2)2حكمت مشاء(51219006

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2)2حكمت اشراق (61219007

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1)1تاریخ فلسفه غرب (71219068

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2)2حكمت متعالیه (81219069

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2)2تاریخ فلسفه غرب (91219070

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تفسیر قرآن101219071

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1قواعد فقه111219072

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1شناخت ادیان121219073

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3)3تاریخ فلسفه غرب(131219074

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3فلسفه تطبیقی141219075

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تاریخ فلسفه اسلامی151219076

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3عرفان اسلامی161219077

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1منطق قدیم171220308

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2منطق جدید181220316

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 191220658

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)201220664

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4كلام معتزله و اشاعره و امامیه(آموزش محور)211220665

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي-فلسفه و كالم اسالمي30رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 303صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبان خارجه21212247

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1)1فلسفه ملاصدرا (31212248

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1)1حكمت مشاء (41220203

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1)1حكمت اشراق (51220214

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1منطق قدیم61220308

ل كلامی جدید71220309 08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مسا

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1)1فلسفه مشاء (81220310

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2)1فلسفه اشراق (91220311

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2)1فلسفه غرب (101220312

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2)2فلسفه مشاء (111220313

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2)2فلسفه ملاصدرا (121220314

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3)2فلسفه اشراق (131220315

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3منطق جدید141220316

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3)2فلسفه غرب (151220317

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی٣3فلسفه ملاصدرا161220318

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1)1حكمت متعالیه (171220469

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1)2حكمت متعالیه (181220470

تشریحی4 ( آموزش محور )١سمینار 191220601

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار 201220602

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )211220610

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4كلام اسلامی( آموزش محور )221220614

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3زبان تخصصی241225058

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم قرآن و حديث31رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 304صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3)2علوم قرآنی (21219078

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3تاریخ قرآن كریم31219079

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3تفسیر نهج البلاغه41219080

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3تفسیر آیات مشكل قرآن كریم51219081

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4مقایسه قرآن و كتب آسمانی گذشته(آموزش م61219082

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4زبان تخصصی(آموزش محور)71219083

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 81220658

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)91220659

ات( تاریخ قرآن)101220813 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تاریخ كتابت قرآن وقرا

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1اصول و مقدمات تفسیر111220815

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1فقه الحدیث121220816

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 131220821

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1(دلالت های قرآنی)٤علوم قرانی141220825

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1روش ها و مكاتب تفسیر قرآن151220934

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1)1تفسیر قرآن كریم(161220935

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1)1علوم قرآنی(171220936

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1تاریخ حدیث181220937

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2مفردات قرآن كریم191220938

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2)2تفسیر قرآن كریم(201220939

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2فقه الحدیث211220940

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق و ماخذ شناسی221220941

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2علم رجال231220942

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي-علوم قرآن و حديث40رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 305صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1كلیات علم رجال21220187

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1جوامع حدیثی31220196

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1تاریخ حدیث41220384

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1تفسیرقرآن 51220385

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1علوم قرآنی 61220386

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2فقه الحدیث71220387

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١2مفردات قرآن 81220388

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2تفسیرقرآن 91220389

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2علوم قرآنی 101220390

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2روشهای تفسیری111220391

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٣3علوم قرآنی 121220392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣3تفسیرقرآن 131220393

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3مفردات قرآن 141220394

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3تاریخ قرآن151220395

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1)1تاریخ قرآن(161220480

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1علوم بلاغی171220481

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1درایه الحدیث181220482

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١1تفسیر ترتیبی قرآن كریم191220483

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1تفسیر موضوعی قرآن كریم201220484

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی١1مكاتب وروشهای تفسیر قرآن211220487

تشریحی4سمینار با موضوع مباحث جدید در علوم قرآن221220595

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4نقد و بررسی آرای رجالی( آموزش محور )231220596

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 241220658

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)251220659

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1زبان خارجی261225059

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي-علوم قرآن و حديث40رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 306صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1تاریخ حدیث21220384

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1تفسیرقرآن 31220385

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1علوم قرآنی 41220386

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2فقه الحدیث51220387

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی١2مفردات قرآن 61220388

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٢2تفسیرقرآن 71220389

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2علوم قرآنی 81220390

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2روشهای تفسیری91220391

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٣3علوم قرآنی 101220392

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٣3تفسیرقرآن 111220393

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢3مفردات قرآن 121220394

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3تاریخ قرآن131220395

تشریحی4سمینار با موضوع مباحث جدید در علوم قرآن141220595

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4نقد و بررسی آرای رجالی( آموزش محور )151220596

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 161220658

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)171220659

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1(وحی ،نزول)١علوم قرآنی181220744

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1تاریخ حدیث191220745

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مصطلح الحدیث201220812

ات( تاریخ قرآن)211220813 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تاریخ كتابت قرآن وقرا

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی١1علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 221220821

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1تفسیر موضوعی قرآن 231220822

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ماخذ شناسی حدیث241220823

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1روش های تفسیری251220837

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1زبان خارجی261225059

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - نهج البالغه گرايش اصول دين ومعارف علوي41رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 307صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1علوم بلاغی21220080

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1درایه الحدیث31220097

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1روش تحقیق درعلوم اسلامی41220136

ت ودرک متون عربی51220140 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1قرا

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی١1شناخت نهج البلاغه 61220188

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1متون ادبی درراستای نهج البلاغه71220325

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1علوم بلاغی81220326

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1نحوكاربردی91220327

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1تاثیرنهج البلاغه برادب پارسی101220328

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1)1علوم نهج البلاغه (111220329

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1زبان انگلیسی121220330

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نقدادبی131220338

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2تاریخ تمدن141220339

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی١2تاریخ تحلیلی حضرت امیر151220340

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢2علوم نهج البلاغه 161220341

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2توحید171220342

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢3تاریخ تحلیلی حضرت امیر181220343

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3ه.ق٤١١تاریخ سیاسی واجتماعی اسلام تا191220344

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3نبوت وامامت201220345

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3معاد211220346

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مبانی فهم ونقدالحدیث221220351

تشریحی4سمینار مباحث موضوعی در معارف وعلوم نه231220603

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4انسان شناسی از دیدگاه نهج البلاغه(آموزش 241220604

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)251220608

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - اخالق گرايش فلسفه اخالق45رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 308صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1انسان شناسی21220352

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات فلسفه اخلاق31220353

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1آشنایی بامتون اخلاق اسلامی41220354

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3اخلاق مقایسه ای51220356

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تاریخ فلسفه اخلاق61220357

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2فرااخلاق71220358

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3مبانی اخلاقی جهانی81220362

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3دین واخلاق91220363

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2اخلاق اسلامی101220366

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اخلاق خانواده111220465

تشریحی4 ( آموزش محور )١سمینار121220591

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار131220592

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )141220612

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4اخلاق پزشكی ( آموزش محور )151220615

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 161220658

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فلسفه اخلاق درتفكرغربی171236001

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1فلسفه اخلاق درتفكراسلامی181236002

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1متافیزیک عمومی درغرب191236003

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1آشنایی با متون اخلاق به زبان انگلیسی201236018

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3اخلاق زیست محیطی211236020

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی١1فلسفه اسلامی 221236030

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی٢3نظریه های اخلاقی 231236033

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١2نظریه های اخلاقی241236034

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - اخالق گرايش فلسفه اخالق45رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 309صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1انسان شناسی21220352

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات فلسفه اخلاق31220353

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1آشنایی بامتون اخلاق اسلامی41220354

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3دین واخلاق51220363

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3اخلاق خانواده61220465

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )71220609

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1اخلاق ماثور81220906

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2زبان تخصصی و آشنایی با متون اخلاقی91220910

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1حكمت متعالیه101220911

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تاریخ فلسفه اسلامی111220912

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1فلسفه اخلاق در تفكر غربی121220913

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4اخلاق كسب و كار(آموزش محور)131220922

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2اخلاق تطبیقی بین الادیان141220927

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تاریخ فلسفه اخلاق در اسلام و غرب151220928

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2)1فرا اخلاق (161220929

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2)1نظریه های اخلاقی(مكاتب اخلاق هنجاری)(171220930

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3)2فرا اخلاق(181220931

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3)2نظریه های اخلاقی(مكاتب اخلاق هنجاری)(191220932

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3نظریه اخلاقی اسلام201220933

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - اخالق گرايش اخالق اسالمي47رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 310صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1كلیات فلسفه اسلامی21220138

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كلیات عرفان اسلامی31220144

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1آشنایی باتاریخ وروشهای تفسیرقرآن41220145

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1فلسفه اخلاق51220209

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1انسان شناسی61220352

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1آشنایی بامتون اخلاق اسلامی71220354

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3اخلاق خانواده81220465

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1آشنایی بامتون اخلاق به زبان انگلیسی91220467

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات فلسفه اخلاق101220468

تشریحی4 ( آموزش محور )١سمینار111220593

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار121220594

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )131220611

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4اخلاق پزشكی ( آموزش محور )141220615

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 151220658

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1فلسفه اخلاق درتفكرغربی161236001

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2نظام اخلاقی اسلام171236021

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2اخلاق و عرفان181236022

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2آیات اخلاقی قرآن كریم191236023

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2اخلاق زمامداری201236024

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3اخلاق اسلامی فردی211236025

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3اخلاق اسلامی اجتماعی221236026

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مبانی و روش های تربیتی در اسلام231236027

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3روانشناسی رشد241236029

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - اخالق گرايش اخالق اسالمي47رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 311صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1انسان شناسی21220352

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات فلسفه اخلاق31220353

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1آشنایی بامتون اخلاق اسلامی41220354

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3اخلاق خانواده51220465

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )61220609

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 71220658

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1اخلاق ماثور81220906

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی و آشنایی با متون اخلاقی91220910

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1حكمت متعالیه101220911

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تاریخ فلسفه اسلامی111220912

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1فلسفه اخلاق در تفكر غربی121220913

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2)1نظام اخلاقی اسلام (131220914

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2اخلاق اسلامی فردی141220915

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2اخلاق و عرفان151220916

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مبانی و روشهای تعلیم و تربیت در اسلام161220917

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3)2نظام اخلاقی اسلام(171220918

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3اخلاق اسلامی اجتماعی181220919

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3روانشناسی رشد اخلاقی191220920

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3مفاهیم اخلاقی قرآن201220921

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4اخلاق كسب و كار(آموزش محور)211220922

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - الهيات ومعارف اسالمي-فقه و مباني حقوق اسالمي50رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 312صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1زبان خارجی21212249

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبادی فقه واصول31220023

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی٥1فقه 41220237

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مباحث اصول 51220368

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی١1فقه استدلالی 61220369

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آیات الاحكام71220370

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی٢2مباحث اصول 81220371

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی٢2فقه استدلالی 91220372

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی١2قواعدفقه 101220373

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٣3مباحث اصول 111220374

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی٣3فقه استدلالی 121220375

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی٢3قواعدفقه 131220376

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3فقه تطبیقی141220377

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤1اصول فقه 151220490

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی٤1فقه 161220572

تشریحی4 ( آموزش محور )١سمینار171220597

تشریحی4 ( آموزش محور )٢سمینار 181220598

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )191220609

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4روش تحقیق و ماخذشناسی( آموزش محور )201220613

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - الهيات20گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - اخالق گرايش اخالق كاربردي76رشته :

دانشگاه پيام نور

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

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 313صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1انسان شناسی21220352

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات فلسفه اخلاق31220353

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1آشنایی بامتون اخلاق اسلامی41220354

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3اخلاق خانواده51220465

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )61220609

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 71220658

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كلیات اخلاق كاربردی81220887

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1اخلاق ماثور91220906

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2انگیزش اخلاقی101220907

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2تاریخچه اخلاق كاربردی111220908

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2اخلاق پژوهش121220909

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2زبان تخصصی و آشنایی با متون اخلاقی131220910

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1حكمت متعالیه141220911

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تاریخ فلسفه اسلامی151220912

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1فلسفه اخلاق در تفكر غربی161220913

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4اخلاق كسب و كار(آموزش محور)171220922

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3اخلاق زیستی181220923

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3اخلاق زیست محیطی191220924

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3اخلاق فناوری اطلاعات201220925

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3اخلاق و سیاست211220926
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