
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - كتابداري24گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علم سنجي12رشته :

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 344صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1سازماندهی مواد31224118

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مرجع شناسی41224119

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی علم سنجی51224142

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1كاربرد آمار استنباطی در علم سنجی61224143

تشریحی1پایگاه های اطلاعاتی علم سنجی درایران و 71224144

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1روش تحقیق81224145

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1جامعه شناسی ارتباطات علمی91224146

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2نظام های سنجش علم ، فناوری و نوآوری101224147

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2تاریخ فلسفه علم111224148

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2ترسیم نقشه علم121224149

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2سیاست گذاری علم131224150

تشریحی2برنامه نویسی كاربردی در علم سنجی141224151

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3معماری پایگاه های علم سنجی151224244

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3وب سنجی161224245

تشریحی3سمینار تحقیق171224246

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3نمایه سازی و نمایه های موضوعی181224247

تشریحی3كارورزی191224248

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)201224249

تشریحی4مدل های ریاضی در علم سنجی (آموزش محور)211224250

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1آشنایی با علم سنجی221712191

...

      
 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 : - كتابداري24گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت اطالعات14رشته :

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 345صفحه : 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 شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مرجع شناسی31224052

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1سازماندهی مواد41224070

تشریحی3سمینار تحقیق51224126

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3ذخیره وبازیابی اطلاعات61224127

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی71224184

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی81224185

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1اقتصاد اطلاعات91224186

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1بازاریابی اطلاعات101224187

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2روش تحقیق111224251

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی121224252

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2روشهای بازنمایی اطلاعات131224253

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2مدیریت دانش سازمانی141224254

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3نظامهای اطلاعات مدیریت151224259

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعاتی161224260

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی4معماری پایگاههای اطلاعاتی171224261

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)181224262

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4داده كاوی(آموزش محور)191224263

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4مدیریت منابع اطلاعاتی (آموزش محور)201224264

      
 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 : - كتابداري24گروه آموزشي :

 - علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت كتابخانه هاي16رشته :
دانشگاهي

98-٩٩نيمسال 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 346صفحه : 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 شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مرجع شناسی31224052

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1سازماندهی مواد41224070

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی كتابداری وعلم اطلاعات51224112

تشریحی3سمینار تحقیق61224126

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی71224185

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1مدیریت دانش سازمانی81224254

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)91224262

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ذخیره و بازیابی اطلاعات101224274

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2روش تحقیق111224275

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمار در كتابداری و علم اطلاعات121224276

تشریحی2مدیریت منابع اطلاعاتی131224277

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مدیریت اسناد و آرشیو141224278

تشریحی3برنامه ریزی در كتابخانه های دانشگاهی151224279

تشریحی3خدمات اطلاعاتی پیشرفته161224280

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعاتی171224281

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مدیریت منابع انسانی181224282

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی4مبانی رفتار سازمانی (آموزش محور)191224283

تشریحی4مبانی ارزشی اطلاعات و دانش (آموزش محور)201224284

      
 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 : - كتابداري24گروه آموزشي :

 - علم اطالعات و دانش شناسي گرايش مديريت كتابخانه هاي19رشته :
ديجيتال

94-٩٥نيمسال 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 347صفحه : 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 شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی31224128

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1اشتراک منابع در محیط دیجیتال41224129

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2حفاظت منابع دیجیتال51224130

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1رابط كاربری كتابخانه های دیجیتال61224131

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مجموعه سازی در كتابخانه های دیجیتال71224132

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی81224133

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2سازماندهی منابع دیجیتال91224134

تشریحی١2سمینار 101224135

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی111224136

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی3وب معنایی121224137

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی131224138

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1سازماندهی مواد141224139

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مجموعه سازی151224140

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مرجع شناسی عمومی161224141

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3معماری كتابخانه های دیجیتال171224237

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3نظام مدیریت محتوا181224238

تشریحی٢3سمینار 191224239

ل حقوقی محیط دیجیتالی201224240 11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مسا

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4خدمات كتابخانه های دیجیتال (آموزش محور)211224241

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4رفتار اطلاعاتی در محیط دیجیتال (آموزش م221224242

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)231224243

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - كتابداري24گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم كتابداري و اطالع رساني ( مديريت فناوري اطالعات)23رشته :

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 348صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مبانی علم اطلاع رسانی (كتابداری)31224048

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1روش تحقیق41224049

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ذخیره و بازیابی اطلاعات51224050

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مرجع شناسی61224052

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مدیریت مجموعه (منابع چاپی والكترونیكی )71224053

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2فهرست نویسی ورده بندی پیشرفته81224054

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2چكیده نویسی ونمایه سازی91224055

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2جستجودرمنابع اطلاعاتی101224056

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اینترنت وشبكه های اطلاعاتی111224057

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2آماردركتابداری واطلاع رسانی121224058

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اصول وروش های مطالعه مستقل131224059

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3كتابخانه های دیجیتالی141224065

تشریحی3سمینارتحقیق151224066

تشریحی3كارورزی161224067

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3طراحی و مدیریت نظامها و پایگاههای اطلاعا171224069

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1سازماندهی مواد181224070

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4مدیریت اطلاعات و دانش( آموزش محور )191224071

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4داده پردازی( آموزش محور )201224072

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)آموزش محور211224090

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4نظریه و روشهای خدمات مرجع (آموزش محور)221224091

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - كتابداري24گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علم اطالعات و دانش شناسي25رشته :

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 349صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1روش تحقیق31224049

تشریحی3سمینارتحقیق41224066

تشریحی4كارورزی51224067

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1سازماندهی مواد61224070

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مدیریت آرشیو71224073

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تكنولوژی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی81224074

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2داده پردازی91224075

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مطالعه مستقل101224077

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3نمایه سازی وچكیده نویسی111224078

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3سازمان واداره مراكز مدارک وكتابخانه های 121224079

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3مراكز اطلاع رسانی ملی وبین المللی131224080

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مجموعه سازی141224082

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مبانی كتابداری151224083

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ذخیره و بازیابی اطلاعات161224084

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مرجع شناسی اختصاصی171224085

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2آمار181224087

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مرجع شناسی عمومی (فارسی وغیر فارسی)191224088

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)آموزش محور201224090

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4نظریه و روشهای خدمات مرجع (آموزش محور)211224091

...

      
 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 : - كتابداري24گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علم اطالعات ودانش شناسي-مطالعات كتابخانه هاي عمومي26رشته :

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 350صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1روش تحقیق31224049

تشریحی4كارورزی41224067

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی كتابداری وعلم اطلاعات51224112

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كتابخانه ها وجامعه اطلاعاتی61224113

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2آمار در كتابداری وعلم اطلاعات71224114

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1كتابخانههای عمومی و جامعه81224115

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1طراحی و برنامهریزی خدمات فرانهادی91224116

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1منابع و خدمات اطلاعاتی علوم اسلامی و ان101224117

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1سازماندهی مواد111224118

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مرجع شناسی121224119

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدیریت كتابخانههای عمومی131224120

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2منابع اطلاعات عمومی – اجتماعی الكترونیكی141224121

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مدیریت منابع چند رسانهای151224122

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3اطلاعات و انتشارات دولتی161224123

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)171224124

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4تاریخ وادبیات شفاهی و محلی (آموزش محور)181224125

تشریحی3سمینار تحقیق191224126

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3ذخیره وبازیابی اطلاعات201224127

...

      
 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 : - كتابداري24گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علم اطالعات ودانش شناسي-مطالعات كتابخانه هاي عمومي26رشته :

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 351صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 21220658

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1روش تحقیق31224049

تشریحی4كارورزی41224067

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1مبانی كتابداری وعلم اطلاعات51224112

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كتابخانه ها وجامعه اطلاعاتی61224113

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2آمار در كتابداری وعلم اطلاعات71224114

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1كتابخانههای عمومی و جامعه81224115

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1طراحی و برنامهریزی خدمات فرانهادی91224116

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1منابع و خدمات اطلاعاتی علوم اسلامی و ان101224117

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1سازماندهی مواد111224118

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مرجع شناسی121224119

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2مدیریت كتابخانههای عمومی131224120

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2منابع اطلاعات عمومی – اجتماعی الكترونیكی141224121

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مدیریت منابع چند رسانهای151224122

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3اطلاعات و انتشارات دولتی161224123

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)171224124

تشریحی3سمینار تحقیق181224126

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3تاریخ و ادبیات شفاهی و محلی191224272

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی4ذخیره و بازیابی اطلاعات (آموزش محور)201224273

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




