
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مخاطرات محيطي گرايش طبيعي15رشته :

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 178صفحه : 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 شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سنجش از دور21216391

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی31216402

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مخاطرات طبیعی41216409

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نقشه ها و نمودارهای اقلیمی51216483

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی61216487

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مكتب های جغرافیایی71216663

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی نظری مخاطرات محیطی81216664

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تكنیک ها و تحلیل های آماری فضایی91216665

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاط101216666

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مخاطرات آب و هوایی111216667

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روشهای تحقیق در مخاطرات محیطی121216670

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2كاربرد سنجش از دور در مخاطرات محیطی131216671

ومورفولوژیک141216672 11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مخاطرات ژ

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3مخاطرات منطقهای ایران151216673

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2ارزیابی مخاطرات طبیعی161216674

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3برنامهریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات طب171216675

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3پیشبینی و هشدار مخاطرات طبیعی181216676

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مدیریت پروژه برای كاهش مخاطرات طبیعی191216677

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4زبان تخصصی (آموزش محور)201216679

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4مخاطرات زمینی ومدیریت محیط(آموزش محور)211216680

تشریحی4سمینار( تحقیق وتتبع نظری)221216681

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

...

...

      
 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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - جغرافيا سياسي گرايش فضاي شهري19رشته :

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 179صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی21216385

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1سیاست وفضا31216399

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی جغرافیای سیاسی51216407

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4حقوق وقوانین شهری ومنطقه ای درایران(آموز61216555

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1روش ها و فنون تصمیم گیری71216633

وپلیتیک81216634 08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول ،مفاهیم ونظریه های ژ

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مفاهیم ونظریه های جغرافیایی سیاسی91216635

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1دولت وحكومت محلی101216636

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش تحقیق درجغرافیای سیاسی111216637

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2جغرافیای سیاسی فضای مجازی121216638

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2 درجغرافیای سیاسیGISكاربرد 131216639

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2جغرافیای انتخابات141216640

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2جغرافیا و راهبرد ملی (آموزش محور)151216641

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3سازماندهی سیاسی فضای شهری161216642

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3جهان شهرها ودیپلماسی شهری171216643

و پلیتیک شهری (آموزش محور)181216644 11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3ژ

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3جغرافیای سیاسی ایران191216645

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)201216646

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4دیدگاههای برنامه ریزی محیط زیست شهری 211216647

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 : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي20رشته :

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 180صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1متون تخصصی جغرافیای روستایی21212211

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی31216042

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی41216064

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1اقتصادفضا51216269

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1انسان ومحیط61216270

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1جغرافیای شهری پیشرفته71216271

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1دیدگاههاونظریه های توسعه روستایی81216272

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش تحقیق درجغرافیاوبرنامه ریزی روستایی91216274

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2جغرافیای رابطه شهروروستادرایران101216276

تشریحی2مطالعات محیطی دربرنامه ریزی روستایی111216277

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی روستایی پروژه121216278

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3)2دربرنامه ریزی روستایی(GISكاربرد131216279

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2برنامه ریزی روستایی باتاكیدبرایران141216280

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3برنامه ریزی كشاورزی باتاكیدبرایران151216281

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1استفاده ازكامپیوتردربرنامه ریزی روستایی161216284

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مكتب های جغرافیایی171216289

ی181216298 08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مدیریت روستا

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی191216380

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی201216402

تشریحی4كارگاه تحلیل فضایی تخصصی برنامه ریزی 211216491

تشریحی4كارگاه تخصصی برنامه ریزی روستایی( آموز221216492

تشریحی4پروژه مطالعات روستایی( آموزش محور )231216493

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)241216501

تشریحی4اقتصاد روستایی پیشرفته(آموزش محور)251216504

تشریحی4مطالعات روستایی261216505

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 271220658

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روشهای تحلیل جمعیت281222061

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحیIT1فناوری اطلاعات291511017

...

...

      
 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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - برنامه ريزي آمايش سرزمين21رشته :

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 181صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی21216385

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سنجش از دور31216391

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای51216408

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1نظریه های برنامه ریزی فضایی61216740

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1آمایش جمعیتی و جوامع71216741

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آمایش اقتصادی سرزمین (تجربه های جهانی)81216742

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1آمایش سرزمین در ایران91216743

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش های تحقیق در آمایش سرزمین101216838

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2كاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در آم111216839

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2روش ها و فنون تصمیم گیری در آمایش سرزمین121216840

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2برنامه ریزی كاربری زمین131216841

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدیریت آمایش سرزمین141216842

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3ارزیابی اكولوژیک سرزمین151216843

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3آمار فضایی در آمایش سرزمین161216844

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3تحلیل ساختار فضایی در آمایش سرزمین171216845

تشریحی3كارگاه آمایش سرزمین181216846

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)191216847

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی4اصول و روشهای برنامه ریزی كالبدی_فضایی201216848

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی د211216849

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 :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش توسعه اقتصاد22رشته :
روستايي

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال :

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 182صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی21216378

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1برنامه ریزی روستایی در ایران51216428

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1دیدگاههاو نظریه های برنامه ریزی و توسعه61216729

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مبانی علم اقتصاد71216737

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1توسعه پایدار كشاورزی81216738

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1برنامه ریزی گردشگری روستایی91216739

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی ر101216802

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی111216803

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزی روس121216804

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدل ها و تكنیک های برنامه ریزی روستایی131216805

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 141216806

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)151216811

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)161216812

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3مدیریت كارآفرینی و كسب و كارهای كوچک د171216814

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مدیریت ریسک فعالیت های اقتصادی درنواح181216815

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی توسعه اقتصاد روستایی191216817

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی د201216850

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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش توسعه اقتصاد22رشته :
روستايي

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال :

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 183صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی21216378

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1برنامه ریزی روستایی در ایران51216428

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1دیدگاههاو نظریه های برنامه ریزی و توسعه61216729

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مبانی علم اقتصاد71216737

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1توسعه پایدار كشاورزی81216738

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1برنامه ریزی گردشگری روستایی91216739

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی ر101216802

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی111216803

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزی روس121216804

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدل ها و تكنیک های برنامه ریزی روستایی131216805

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 141216806

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)151216811

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)161216812

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3مدیریت كارآفرینی و كسب و كارهای كوچک د171216814

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3مدیریت ریسک فعالیت های اقتصادی درنواح181216815

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی توسعه اقتصاد روستایی191216817

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی د201216850

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 :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي23رشته :
-فضايي

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال :

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 184صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی21216378

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1برنامه ریزی روستایی در ایران51216428

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1دیدگاههاو نظریه های برنامه ریزی و توسعه61216729

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1اصول و روشهای برنامه ریزی كالبدی_فضایی71216734

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1برنامه ریزی حمل و نقل روستایی81216735

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تحلیل فضایی روابط شهر و روستا91216736

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی ر101216802

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی111216803

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزی روس121216804

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدل ها و تكنیک های برنامه ریزی روستایی131216805

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 141216806

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3برنامه ریزی مسكن روستایی151216807

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3برنامه ریزی كاربری اراضی روستایی161216809

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی كالبدی_فضایی سكونتگا171216810

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)181216811

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)191216812

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4برنامه ریزی گردشگری روستایی( آموزش محور)201216813

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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي23رشته :
-فضايي

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال :

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 185صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی21216378

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1برنامه ریزی روستایی در ایران51216428

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1دیدگاههاو نظریه های برنامه ریزی و توسعه61216729

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1اصول و روشهای برنامه ریزی كالبدی_فضایی71216734

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1برنامه ریزی حمل و نقل روستایی81216735

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تحلیل فضایی روابط شهر و روستا91216736

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی ر101216802

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی111216803

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزی روس121216804

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدل ها و تكنیک های برنامه ریزی روستایی131216805

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 141216806

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3برنامه ریزی مسكن روستایی151216807

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3برنامه ریزی كاربری اراضی روستایی161216809

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی كالبدی_فضایی سكونتگا171216810

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)181216811

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)191216812

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4برنامه ریزی گردشگری روستایی( آموزش محور)201216813

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 :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش برنامه ريزي مسكن و24رشته :
بازآفريني شهري

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال :

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 186صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روش های تحلیل جمعیت51216421

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه ها، تجربیات و سیاستهای فضایی در ب61216744

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1محیط طبیعی شهر71216745

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1برنامه ریزی كاربری اراضی شهر81216746

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مقررات توسعه شهری در ایران و كشورهای پی91216747

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روشها و مدلهای آینده پژوهی در جغرافیا و ب101216822

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)111216829

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3اقتصاد زمین و مسكن شهری121216834

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلی شه131216835

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3ارزیابی سیاست های مسكن و بازآفرینی شهری141216836

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی مسكن و بازآفرینی شهری151216837

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4برنامه ریزی منطقه ای( آموزش محور)161216852

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4اكولوژی و برنامه ریزی محیط زیست شهری د171216853

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2نظریه ها، رویكردها و تجارب بهسازی و نوسا181216858

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2سكونتگاه های غیر رسمی در كشورهای در حا191216859

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2كاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش ا201216860

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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش برنامه ريزي مسكن و24رشته :
بازآفريني شهري

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال :

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 187صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روش های تحلیل جمعیت51216421

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه ها، تجربیات و سیاستهای فضایی در ب61216744

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1محیط طبیعی شهر71216745

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مقررات توسعه شهری در ایران و كشورهای پی81216747

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روشها و مدلهای آینده پژوهی در جغرافیا و ب91216822

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)101216829

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3اقتصاد زمین و مسكن شهری111216834

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3برنامه ریزی و توانمندسازی جوامع محلی شه121216835

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3ارزیابی سیاست های مسكن و بازآفرینی شهری131216836

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی مسكن و بازآفرینی شهری141216837

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4برنامه ریزی منطقه ای( آموزش محور)151216852

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4اكولوژی و برنامه ریزی محیط زیست شهری د161216853

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2نظریه ها، رویكردها و تجارب بهسازی و نوسا171216858

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2سكونتگاه های غیر رسمی در كشورهای در حا181216859

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی كاربری اراضی شهر191216931

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مكتبهای جغرافیایی201216932

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2كاربرد آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی در211216933

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 :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-مديريت توسعه28رشته :
پايدارروستايي

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :

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 188صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی21216378

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی31216385

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی51216418

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزی منط61216425

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1روشها وفنون تصمیم گیری دربرنامه ریزی رو71216539

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكاتب و بنیانهای نظری توسعه وبرنامه ریز81216540

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2حقوق و قوانین روستایی91216541

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1بر نامه ریزی محیطی درنواحی روستایی101216542

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تحلیل های آماری دربرنامه ریزی روستایی111216543

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی121216544

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران(آمو131216550

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2رو شهای تحقیق دربرنامه ریزی روستایی141216570

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2 دربرنامه GIS , RSفناوری های جغرافیایی 151216571

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مدیریت راهبردی توسعه روستایی161216592

تشریحی3برنامه ریزی مدیریت ریسک و مخاطرات در م171216593

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3مدیریت توسعه پایدار كالبدی - فضایی و اكو181216594

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی م191216595

تشریحی3كارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی201216596

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)211216603

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4سیاستهای توسعه مسكن شهری درایران(اموز221216604

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

...

...

...

...

...

...

...

...

...

      
 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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-مديريت توسعه28رشته :
پايدارروستايي

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال :

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 189صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی21216378

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1برنامه ریزی روستایی در ایران51216428

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1دیدگاههاو نظریه های برنامه ریزی و توسعه61216729

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روس71216731

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1حقوق و قوانین روستایی81216732

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی91216733

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی ر101216802

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی111216803

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزی روس121216804

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدل ها و تكنیک های برنامه ریزی روستایی131216805

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 141216806

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)151216811

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)161216812

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی د171216818

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روش ها و فنون تسهیل گری و توسعه مشاركتی181216820

تشریحی3كارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی191216821

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4برنامه ریزی مسكن روستایی(آموزش محور)201216851

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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-مديريت توسعه28رشته :
پايدارروستايي

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال :

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 190صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی21216378

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1برنامه ریزی روستایی در ایران51216428

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1دیدگاههاو نظریه های برنامه ریزی و توسعه61216729

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مدیریت توسعه پایدار محیطی در نواحی روس71216731

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1حقوق و قوانین روستایی81216732

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی91216733

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش های تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی ر101216802

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی111216803

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2ارزیابی توان اكولوژیكی در برنامه ریزی روس121216804

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدل ها و تكنیک های برنامه ریزی روستایی131216805

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 141216806

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4آمایش سرزمین در ایران(آموزش محور)151216811

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)161216812

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی د171216818

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روش ها و فنون تسهیل گری و توسعه مشاركتی181216820

تشریحی3كارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی191216821

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4برنامه ریزی مسكن روستایی(آموزش محور)201216851

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 :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-سازماندهي مناطق عشايري29رشته :

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 191صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی21216378

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی31216385

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی51216418

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزی منط61216425

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1روشها وفنون تصمیم گیری دربرنامه ریزی رو71216539

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكاتب و بنیانهای نظری توسعه وبرنامه ریز81216540

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2حقوق و قوانین روستایی91216541

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1بر نامه ریزی محیطی درنواحی روستایی101216542

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تحلیل های آماری دربرنامه ریزی روستایی111216543

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی121216544

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران(آمو131216550

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2رو شهای تحقیق دربرنامه ریزی روستایی141216570

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2 دربرنامه GIS , RSفناوری های جغرافیایی 151216571

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایری با ت161216587

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3برنامه ریزی توسعه پایدار عشایر ایران171216588

تشریحی3تعیین ظرفیت چرا و مدیریت مراتع181216589

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3كار آفرینی عشایری191216590

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3اقتصاد مناطق عشایری ایران201216591

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)211216603

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4سیاستهای توسعه مسكن شهری درایران(اموز221216604

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

...

...

...

...

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-اقتصادفضا31رشته :

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 192صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی21216378

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی31216385

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی51216418

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزی منط61216425

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1روشها وفنون تصمیم گیری دربرنامه ریزی رو71216539

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكاتب و بنیانهای نظری توسعه وبرنامه ریز81216540

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2حقوق و قوانین روستایی91216541

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1بر نامه ریزی محیطی درنواحی روستایی101216542

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تحلیل های آماری دربرنامه ریزی روستایی111216543

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی121216544

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران(آمو131216550

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2رو شهای تحقیق دربرنامه ریزی روستایی141216570

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2 دربرنامه GIS , RSفناوری های جغرافیایی 151216571

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اقتصادخرد وكلان وبرنامه ریزی اقتصادی161216572

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3توسعه جغرافیا ونظریه های اقتصادی171216573

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3توان های محیطی واقتصاد فضای روستایی181216574

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3برنامه ریزی اقتصاد روستایی191216575

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی اقتصاد فضا201216576

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری )211216586

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4سیاستهای توسعه مسكن شهری درایران(اموز221216604

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

...

...

...

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي روستايي-برنامه ريزي كالبدي32رشته :

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 193صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی جغرافیای روستایی21216378

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی31216385

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی51216418

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1جایگاه روستادر مطالعات و برنامه ریزی منط61216425

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1روشها وفنون تصمیم گیری دربرنامه ریزی رو71216539

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مكاتب و بنیانهای نظری توسعه وبرنامه ریز81216540

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2حقوق و قوانین روستایی91216541

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1بر نامه ریزی محیطی درنواحی روستایی101216542

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تحلیل های آماری دربرنامه ریزی روستایی111216543

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی121216544

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران(آمو131216550

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2رو شهای تحقیق دربرنامه ریزی روستایی141216570

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2 دربرنامه GIS , RSفناوری های جغرافیایی 151216571

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری )161216577

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2برنامه ریزی مكان یابی استقرارگاههای روس171216578

تشریحی3برنامه ریزی مدیریت ریسک ومخاطرات درمنا181216579

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3برنامه ریزی مسكن روستایی191216580

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3برنامه ریزی كالبدی سكونتگاههای روستایی201216581

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی كالبدی211216582

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4سیاستهای توسعه مسكن شهری درایران(اموز221216604

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

...

...

...

...

...

...

...

...

      
 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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-آمايش شهري33رشته :

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 194صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی31216385

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روش های تحلیل جمعیت51216421

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مكتبها ونظریه ها در جغرافیا61216534

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1طبیعت وشهردر تعالیم و فرهنگ اسلامی71216535

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1سیاستهای فضایی دربرنامه ریزی شهری81216536

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2كاربردجغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری91216537

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدلها وفنون تصمیم گیری دربرنامه ریزی شهری101216538

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روشهای تحقیق درجغرافیا وبرنامه ریزی شهری111216546

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی كاربری اراضی شهری121216549

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران(آمو131216550

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)141216553

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4برنامه ریزی منطقه ای(آموزش محور )151216554

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای 161216556

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2دبد گاههای آمایش شهری171216557

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت شهری وتوسعه فضایی181216558

تشریحی3كارگاه آمایش شهری ومنطقه ای191216559

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3حقوق وقوانین شهری ومنطقه ای درایران201216602

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2كاربرد آماروسیستم اطلاعات جغرافیایی درب211216605

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 :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-آمايش شهري33رشته :

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 195صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روش های تحلیل جمعیت51216421

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه ها، تجربیات و سیاستهای فضایی در ب61216744

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1محیط طبیعی شهر71216745

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1برنامه ریزی كاربری اراضی شهر81216746

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مقررات توسعه شهری در ایران و كشورهای پی91216747

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روشها و مدلهای آینده پژوهی در جغرافیا و ب101216822

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)111216829

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3برنامه ریزی منطقه ای121216830

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای 131216831

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت شهری و توسعه فضایی141216832

تشریحی3كارگاه آمایش شهری و منطقه ای151216833

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4اكولوژی و برنامه ریزی محیط زیست شهری د161216853

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4ارزیابی سیاست های مسكن و بازآفرینی شهر171216854

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2نظریه ها و دیدگاههای جدید آمایش شهری181216856

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2مدلها و فنون تصمیم گیری در آمایش شهری191216857

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2كاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش ا201216860

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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-آمايش شهري33رشته :

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 196صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روش های تحلیل جمعیت51216421

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه ها، تجربیات و سیاستهای فضایی در ب61216744

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1محیط طبیعی شهر71216745

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مقررات توسعه شهری در ایران و كشورهای پی81216747

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روشها و مدلهای آینده پژوهی در جغرافیا و ب91216822

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)101216829

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3برنامه ریزی منطقه ای111216830

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای 121216831

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3مدیریت شهری و توسعه فضایی131216832

تشریحی3كارگاه آمایش شهری و منطقه ای141216833

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4اكولوژی و برنامه ریزی محیط زیست شهری د151216853

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4ارزیابی سیاست های مسكن و بازآفرینی شهر161216854

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2نظریه ها و دیدگاههای جدید آمایش شهری171216856

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2مدلها و فنون تصمیم گیری در آمایش شهری181216857

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی كاربری اراضی شهر191216931

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مكتبهای جغرافیایی201216932

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2كاربرد آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی در211216933

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 :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-محيط زيست شهري34رشته :

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 197صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی31216385

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روش های تحلیل جمعیت51216421

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مكتبها ونظریه ها در جغرافیا61216534

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1طبیعت وشهردر تعالیم و فرهنگ اسلامی71216535

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1سیاستهای فضایی دربرنامه ریزی شهری81216536

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2كاربردجغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری91216537

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدلها وفنون تصمیم گیری دربرنامه ریزی شهری101216538

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روشهای تحقیق درجغرافیا وبرنامه ریزی شهری111216546

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3دیدگاه های برنامه ریزی محیط زیست شهری121216547

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2توان های محیطی دربرنامه ریزی توسعه پاید131216548

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی كاربری اراضی شهری141216549

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3ارزیابی پیامدهای زیست محیطی برنامه های151216551

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی محیط زیست شهری161216552

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4برنامه ریزی منطقه ای(آموزش محور )171216554

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4حقوق وقوانین شهری ومنطقه ای درایران(آموز181216555

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری )191216583

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران201216601

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2كاربرد آماروسیستم اطلاعات جغرافیایی درب211216605

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 :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-محيط زيست شهري34رشته :

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 198صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روش های تحلیل جمعیت51216421

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه ها، تجربیات و سیاستهای فضایی در ب61216744

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1محیط طبیعی شهر71216745

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1برنامه ریزی كاربری اراضی شهر81216746

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مقررات توسعه شهری در ایران و كشورهای پی91216747

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روشها و مدلهای آینده پژوهی در جغرافیا و ب101216822

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2توان های محیطی در برنامه ریزی توسعه پای111216823

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2اكولوژی و برنامه ریزی محیط زیست شهری د121216824

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3دیدگاه های برنامه ریزی محیط زیست شهری131216825

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه شهری141216826

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3حقوق و قوانین محیط زیست شهری151216827

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی محیط زیست شهری161216828

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)171216829

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4برنامه ریزی منطقه ای( آموزش محور)181216852

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4ارزیابی سیاست های مسكن و بازآفرینی شهر191216854

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2كاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش ا201216860

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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-محيط زيست شهري34رشته :

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 199صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1كارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی31216400

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روش های تحلیل جمعیت51216421

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه ها، تجربیات و سیاستهای فضایی در ب61216744

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1محیط طبیعی شهر71216745

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مقررات توسعه شهری در ایران و كشورهای پی81216747

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2روشها و مدلهای آینده پژوهی در جغرافیا و ب91216822

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2توان های محیطی در برنامه ریزی توسعه پای101216823

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2اكولوژی و برنامه ریزی محیط زیست شهری د111216824

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3دیدگاه های برنامه ریزی محیط زیست شهری121216825

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه شهری131216826

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3حقوق و قوانین محیط زیست شهری141216827

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی محیط زیست شهری151216828

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)161216829

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4برنامه ریزی منطقه ای( آموزش محور)171216852

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی4ارزیابی سیاست های مسكن و بازآفرینی شهر181216854

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی كاربری اراضی شهر191216931

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مكتبهای جغرافیایی201216932

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2كاربرد آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی در211216933

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 :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-برنامه ريزي مسكن35رشته :

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 200صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی31216385

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روش های تحلیل جمعیت51216421

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مكتبها ونظریه ها در جغرافیا61216534

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1طبیعت وشهردر تعالیم و فرهنگ اسلامی71216535

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1سیاستهای فضایی دربرنامه ریزی شهری81216536

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2كاربردجغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری91216537

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدلها وفنون تصمیم گیری دربرنامه ریزی شهری101216538

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روشهای تحقیق درجغرافیا وبرنامه ریزی شهری111216546

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی كاربری اراضی شهری121216549

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4برنامه ریزی منطقه ای(آموزش محور )131216554

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4برنامه ریزی بافتهای فرسوده ومساله دارشهر141216564

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2دیدگاهها وروشهای برنامه ریزی مسكن شهری151216566

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2سكونتگاههای غیررسمی دركشورهای درحال ت161216567

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3اقتصاد زمین ومسكن شهری171216568

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی مسكن181216569

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری )191216584

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3سیاستهای توسعه مسكن شهری درایران201216600

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2كاربرد آماروسیستم اطلاعات جغرافیایی درب211216605

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 :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - جغرافياوبرنامه ريزي شهري-بهسازي ونوسازي36رشته :

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 201صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی31216385

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روش های تحلیل جمعیت51216421

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مكتبها ونظریه ها در جغرافیا61216534

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1طبیعت وشهردر تعالیم و فرهنگ اسلامی71216535

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1سیاستهای فضایی دربرنامه ریزی شهری81216536

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2كاربردجغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری91216537

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدلها وفنون تصمیم گیری دربرنامه ریزی شهری101216538

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روشهای تحقیق درجغرافیا وبرنامه ریزی شهری111216546

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی كاربری اراضی شهری121216549

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4برنامه ریزی منطقه ای(آموزش محور )131216554

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2نظریه ها ورویكردهاو تجارب بهسازی ونوساز141216560

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2برنامه ریزی وتوانمندسازی اجتماعات محلی 151216561

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3ارزیابی پیامدهای طرح های بهسازی ونوساز161216562

تشریحی3كارگاه بهسازی ونوسازی شهری171216563

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4سیاستهای توسعه مسكن شهری درایران(آموز181216565

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری )191216585

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3برنامه ریزی بافتهای فرسوده ومساله دارشهر201216599

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2كاربرد آماروسیستم اطلاعات جغرافیایی درب211216605

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 :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - آب وهوا شناسي(اقليم شناسي)گرايش آب وهوا شناسي37رشته :
شهري

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :

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 202صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1مبانی آب و هواشناسی 31216401

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1آب و هوای ایران51216414

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا61216475

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نقشه ها و نمودارهای اقلیمی71216483

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)81216501

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک91216509

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1هیدرولوژی پیشرفته101216510

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت و برنامه ریزی محیطی111216511

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی121216513

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2كارگاه برنامه نویسی ونرم افزارهای آب و هو131216515

تشریحی3كاربرد سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرا141216517

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آلودگی هوا وجزیره حرارتی151216527

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3طراحی اقلیمی شهر161216528

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مخاطرات آب و هوایی شهر171216529

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2میكرو كلیمای شهر181216530

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2هیدرولوژی وآب وهوا شناسی شهری191216531

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4تغییر اقلیم وكشاورزی(آموزش محور)201216532

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4زبان تخصصی( آموزش محور)211216533

تشریحی2مدل های آب وهوا شناسی221216607

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1روش تحقیق درآب وهوا شناسی231216608

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

...

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - آب وهوا شناسي(اقليم شناسي)گرايش تغييرات آب38رشته :
وهوايي(اقليمي)

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :

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 203صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1مبانی آب و هواشناسی 31216401

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1آب و هوای ایران51216414

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا61216475

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نقشه ها و نمودارهای اقلیمی71216483

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)81216501

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک91216509

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1هیدرولوژی پیشرفته101216510

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت و برنامه ریزی محیطی111216511

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی121216513

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2كارگاه برنامه نویسی ونرم افزارهای آب و هو131216515

تشریحی3كاربرد سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرا141216517

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2شیمی جو و تغییرات آن151216522

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2روش های آب وهواشناسی دیرینه161216523

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3گرمایش جهانی و پیامدهای آن171216524

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3آب وهوای كواترنر181216526

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4تغییر اقلیم وكشاورزی(آموزش محور)191216532

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4زبان تخصصی( آموزش محور)201216533

تشریحی2مدل های آب وهوا شناسی211216607

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1روش تحقیق درآب وهوا شناسی221216608

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2سری های زمانی وروشهای آماری آشكارسازی231216669

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

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - آب وهوا شناسي(اقليم شناسي)گرايش آب وهوا شناسي39رشته :
كاربردي

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :

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 204صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1مبانی آب و هواشناسی 31216401

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1آب و هوای ایران51216414

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا61216475

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نقشه ها و نمودارهای اقلیمی71216483

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)81216501

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک91216509

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1هیدرولوژی پیشرفته101216510

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1مدیریت و برنامه ریزی محیطی111216511

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی121216513

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2كارگاه برنامه نویسی ونرم افزارهای آب و هو131216515

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2آب و هواشناسی شهری141216516

تشریحی3كاربرد سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرا151216517

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3آب و هوا شناسی كشاورزی161216518

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3آب و هواشناسی توریسم171216519

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3آب و هواشناسی پزشكی181216520

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2آب وهواشناسی معماری ومدیریت انرژی191216521

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4تغییر اقلیم وكشاورزی(آموزش محور)201216532

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4زبان تخصصی( آموزش محور)211216533

تشریحی2مدل های آب وهوا شناسی221216607

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1روش تحقیق درآب وهوا شناسی231216608

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

...

...
      

 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - جغرافيا وبرنامه ريزي شهري43رشته :

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 205صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش تحقیق درمطالعات شهری -منطقه ای21117124

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی31216042

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مبانی جغرافیای شهری41216057

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اصول ومبانی برنامه ریزی منطقه ای (گرایش51216305

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مكتب های جغرافیایی (گرایش شهری )61216306

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1جغرافیای شهری پیشرفته (گرایش شهری )71216307

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1متون تخصصی81216308

ومورفولوژی )91216309 08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1جغرافیای طبیعی شهر(ژ

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2شهرنشینی وبرنامه ریزی شهری درایران101216310

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2جغرافیای طبیعی شهر(اقلیم -هیدرولوژی)111216311

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اصول وروشهای برنامه ریزی مجتمع های زیس121216312

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2برنامه ریزی شهرهای جدید131216313

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3تحلیلهای جمعیتی دربرنامه ریزی شهری141216314

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تكنیک های پیش بینی دربرنامه ریزی شهری 151216315

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3برنامه ریزی كاربری اراضی شهری161216316

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3) دربرنامه رGISسیستم اطلاعات جغرافیایی(171216317

تشریحی3كارگاه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای181216318

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی191216380

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی201216402

تشریحی4كارگاه تحلیل فضایی تخصصی برنامه ریزی 211216494

تشریحی4كارگاه تخصصی برنامه ریزی شهری( آموزش 221216495

تشریحی4پروژه مطالعات شهری( آموزش محور )231216496

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)241216501

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4اقتصاد شهری پیشرفته(آموزش محور)251216502

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4مطالعات شهری(آموزش محور)261216503

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 271220658

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روشهای تحلیل جمعیت281222061

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحیIT1فناوری اطلاعات291511017

...

...

...

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي)55رشته :

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 206صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی21216042

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مكتب های جغرافیایی31216345

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1انسان ومحیط41216346

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1متون تخصصی51216347

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اكوسیستمهای محیطی61216348

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1روشهای اقلیم شناسی وتهیه وتفسیرنقشه ها71216349

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش تحقیق درجغرافیای طبیعی81216350

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2درمطاGISكاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی 91216351

ولوژی آبهای سطحی101216352 08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2هیدروژ

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2میكروكلیماتولوژی پیشرفته111216353

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2برنامه ریزی محیطی121216354

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3نواحی اقلیمی ایران وتوانهای محیطی آنها131216355

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3اقلیم وبحرانهای محیطی141216356

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3كاربرداقلیم دربرنامه ریزی محیطی151216357

ومورفولوژی ایران161216358 08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3واحدهای ژ

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1كاربردكامپیوتردراقلیم شناسی171216360

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1كاربرد آمارواحتمالات دراقلیم شناسی181216376

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی191216380

ومورفولوژی201216395 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مبانی ژ

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اقلیم شناسی دینامیک211216488

تشریحی4كارگاه تحلیل فضایی تخصصی اقلیم( آموزش 221216497

تشریحی4كارگاه تخصی برنامه ریزی اقلیمی( آموزش م231216498

تشریحی4پروژه مطالعات محیطی( آموزش محور )241216499

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)251216501

تشریحی4آب و هوا شناسی توریسم (آموزش محور)261216506

تشریحی4تحلیل سریهای زمانی آب و هواشناسی (آموز271216507

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 281220658

...

...

...

...

...

      
 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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

 - ژئومورفولوژي گرايش هيدرو ژئومورفولوژي در برنامه56رشته :
ريزي محيطي

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال :

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 207صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی21216385

ومورفولوژی31216395 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مبانی ژ

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

ومورفولولوژی پیشرفته ایران51216460 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1ژ

ومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی61216468 11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كاربرد ژ

ومورفولوزی71216615 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اندیشه های نظری درجغرافیا وژ

ومورفولوژی جریانی( آموزش محور)81216616 13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1ژ

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1اثرات زیست محیطی توسعه منابع آب91216618

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1محیطهای كواترنری وارزیابی زیست محیطی101216619

ومورفولوژی111216648 08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2آمارومدلسازی درژ

ومورفولوژی121216649 11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روشها وتكنیک ها درژ

ومورف131216650 تشریحی2كاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی درژ

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مخاطرات زمینی ومدیریت محیط141216651

ومورفولوژی151216652 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3تهیه وتفسیر نقشه های ژ

ومورفولوژی كارست161216653 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3ژ

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3تحلیل های رقومی وتصویری وپردازش تصاوی171216654

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3خاک ومنابع ارضی181216655

ومورفولوژی ایران باتاكیدبرتوان191216656 13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3واحد های ژ

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)201216657

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی4آب وهوای كواترنر(آموزش محور)211216678

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4زبان تخصصی (آموزش محور)221216679

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

...

...

...

      
 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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط69رشته :

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 208صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی21216385

ومورفولوژی31216395 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مبانی ژ

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

ومورفولولوژی پیشرفته ایران51216460 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1ژ

ومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی61216468 11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كاربرد ژ

تشریحی--سمینار(تحقیق وتتبع نظری)71216657

ومورفولوژی81216884 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اندیشه های نظری در جغرافیا و ژ

ومورفولوژیGISسنجش از دور و 91216885 11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 پیشرفته در ژ

ومورفولوژی و سنگ شناسی101216887 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1ژ

ومورفولوژی111216888 13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تكنیک ها و مدل ها در ژ

ومو121216889 13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تكنیک ها ی میدانی و آزمایشگاهی در ژ

ومورفولوژی و رسوبات سطحی131216890 13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2ژ

ومورفولوژی محوطه های فرهنگی141216891 11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2ژ

ومورفولوژیكی151216892 13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مدیریت مخاطرات ژ

ومورفولوژی و آمایش منابع آب161216893 11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ژ

ومورفولوژی و آمایش فضاهای شهری و روس171216894 08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3ژ

ومورفولوژی و مدیریت فرسایش خاک181216895 13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3ژ

و دایورسیتی191216896 تشریحی3ژ

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی4زبان تخصصی آموزش محور)201216928

ومورفولوژی جریانی(آموزش محور)211216929 13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4ژ

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 :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - آب و هواشناسي گرايش سينوپتيك70رشته :

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 209صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1مبانی آب و هواشناسی 31216401

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1آب و هوای ایران51216414

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا61216475

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نقشه ها و نمودارهای اقلیمی71216483

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1نظریه ها و روشهای پیشرفته تحقیق درآب و81216897

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی91216898

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1روش های آب و هواشناسی سینوپتیک101216899

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1هیدرواقلیم حوضه های آبریز ایران111216900

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با 121216901

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2روش های آب و هواشناسی ماهواره ای131216902

تشریحی2تحلیل سینوپتیک مخاطرات آب و هوایی141216903

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2آب و هواشناسی دینامیک151216904

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3تحلیل الگوهای فشار و جریان هوا161216905

تشریحی3پیوند از دور و بازخوردهای جو و اقیانوس171216906

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تحلیل همدیدی آب و هوای ایران181216907

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3مدلسازی متوسط مقیاس آب و هوا191216908

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)201216909

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4آب و هواشناسی سلامت(آموزش محور)211216910

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4آب و هواشناسی كاربردی( آموزش محور)221216911

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی نظری مخاطرات محیطی231216930

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

...

...

      
 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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - آب وهواشناسي گرايش تغيير اقليم71رشته :

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 210صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1مبانی آب و هواشناسی 31216401

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1آب و هوای ایران51216414

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا61216475

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نقشه ها و نمودارهای اقلیمی71216483

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1نظریه ها و روشهای پیشرفته تحقیق درآب و81216897

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی91216898

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1روش های آب و هواشناسی سینوپتیک101216899

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1هیدرواقلیم حوضه های آبریز ایران111216900

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با 121216901

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2روش های آب و هواشناسی ماهواره ای131216902

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)141216909

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4آب و هواشناسی سلامت(آموزش محور)151216910

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تحلیل همدیدی آب و هوای ایران(آموزش محور)161216918

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2روشهای آب و هواشناسی دیرینه171216919

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2مبانی نظری و علمی تغییر آب و هوا181216920

تشریحی3مدل ها و سناریوهای تغییرآب و هوا191216921

تشریحی3پیامدهای تغییر آب و هوا در ایران201216922

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3راهكارهای تعدیل و سازگاری با تغییر آب و هوا211216923

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آب و هواشناسی كاربردی221216924

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی نظری مخاطرات محیطی231216930

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

...

...

      
 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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - آب و هواشناسي گرايش آب و هواشناسي محيطي72رشته :

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 211صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1مبانی آب و هوا شناسی21216380

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی٢1مبانی آب و هواشناسی 31216401

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1آب و هوای ایران51216414

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا61216475

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نقشه ها و نمودارهای اقلیمی71216483

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1نظریه ها و روشهای پیشرفته تحقیق درآب و81216897

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی91216898

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1روش های آب و هواشناسی سینوپتیک101216899

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1هیدرواقلیم حوضه های آبریز ایران111216900

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با 121216901

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2روش های آب و هواشناسی ماهواره ای131216902

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)141216909

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4آب و هواشناسی كاربردی( آموزش محور)151216911

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2آب و هواشناسی كشاورزی161216912

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2آب و هواشناسی و مدیریت انرژی171216913

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3آب و هوای لایه مرزی181216914

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3آب و هواشناسی سلامت191216915

تشریحی3آب و هواشناسی شهری و حمل و نقل201216916

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3آب و هوا و طراحی محیط211216917

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4تحلیل همدیدی آب و هوای ایران(آموزش محور)221216918

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی نظری مخاطرات محیطی231216930

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

...

...

      
 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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - جغرافياي سياسي73رشته :

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 212صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی21216385

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1سیاست وفضا31216399

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی جغرافیای سیاسی51216407

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4حقوق وقوانین شهری ومنطقه ای درایران(آموز61216555

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1روش ها و فنون تصمیم گیری71216633

وپلیتیک81216634 08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول ،مفاهیم ونظریه های ژ

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مفاهیم ونظریه های جغرافیایی سیاسی91216635

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1دولت وحكومت محلی101216636

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2روش تحقیق درجغرافیای سیاسی111216637

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2جغرافیای سیاسی فضای مجازی121216638

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2 درجغرافیای سیاسیGISكاربرد 131216639

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2جغرافیای انتخابات141216640

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2جغرافیا و راهبرد ملی (آموزش محور)151216641

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3سازماندهی سیاسی فضای شهری161216642

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3جهان شهرها ودیپلماسی شهری171216643

و پلیتیک شهری (آموزش محور)181216644 11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3ژ

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3جغرافیای سیاسی ایران191216645

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)201216646

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی4دیدگاههای برنامه ریزی محیط زیست شهری 211216647

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 :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - جغرافيا16گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مخاطرات محيطي74رشته :

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 213صفحه : 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 شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی سنجش از دور21216391

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی31216402

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مخاطرات طبیعی41216409

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1نقشه ها و نمودارهای اقلیمی51216483

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی61216487

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مكتب های جغرافیایی71216663

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی نظری مخاطرات محیطی81216664

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تكنیک ها و تحلیل های آماری فضایی91216665

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1كاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاط101216666

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مخاطرات آب و هوایی111216667

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روشهای تحقیق در مخاطرات محیطی121216670

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2كاربرد سنجش از دور در مخاطرات محیطی131216671

ومورفولوژیک141216672 11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2مخاطرات ژ

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3مخاطرات منطقهای ایران151216673

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2ارزیابی مخاطرات طبیعی161216674

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3برنامهریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات طب171216675

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3پیشبینی و هشدار مخاطرات طبیعی181216676

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مدیریت پروژه برای كاهش مخاطرات طبیعی191216677

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4زبان تخصصی (آموزش محور)201216679

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4مخاطرات زمینی ومدیریت محیط(آموزش محور)211216680

تشریحی4سمینار( تحقیق وتتبع نظری)221216681

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

...

...

      
 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 : - جغرافيا16گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي نظري75رشته :

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 214صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نقشه خوانی21216385

ومورفولوژی31216395 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1مبانی ژ

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحیGIS1مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی41216402

ومورفولولوژی پیشرفته ایران51216460 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1ژ

ومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی61216468 11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1كاربرد ژ

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)71216657

ومورفولوژی81216884 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1اندیشه های نظری در جغرافیا و ژ

ومورفولوژیGISسنجش از دور و 91216885 11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 پیشرفته در ژ

ومورفولوژی و سنگ شناسی101216887 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1ژ

ومورفولوژی111216888 13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تكنیک ها و مدل ها در ژ

ومو121216889 13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تكنیک ها ی میدانی و آزمایشگاهی در ژ

ومورفولوژی و رسوبات سطحی131216890 13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2ژ

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی4زبان تخصصی آموزش محور)141216928

ومورفولوژی كمی رودخانه ای151216934 13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2ژ

تشریحی2مورفوتكتونیک پیشرفته161216935

ومورفولوژی ایران171216936 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3واحدهای ژ

ومورفولوژی181216937 11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3اكوژ

و مورفولوژی كارست191216938 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3هیدروژ

ومورفولوژی201216939 13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مخاطرات ژ

ومورفولوژی (آموزش محور)211216940 08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4هیدروژ

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

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




