
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي شهرسازي13گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - طراحي شهري11رشته :

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 458صفحه : 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

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مسكن31813027

تشریحی٥1طرح شهرسازی 41813031

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1نظریه های طراحی شهری51813042

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1سیر اندیشه های شهرسازی61813043

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روشهاوفنون طراحی شهری71813044

تشریحی1منظرسازی81813045

تشریحی1درک و بیان محیط شهری91813046

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2تحلیل شكل وفضاهای شهری101813047

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2طراحی شبكه حملونقل درونشهری111813048

تشریحی2)1كارگاه طراحی شهری (121813049

131813050GISتشریحی2 سهبعدی

تشریحی3)2كارگاه طراحی شهری(141813051

تشریحی3سمینار151813052

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3بهسازی ونوسازی بافتهای قدیمی161813053

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مباحث اجرایی طراحی شهری171813054

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4زیبایی شناسی شهری181813055

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)191813056

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4مدیریت انرژی در معماری و شهرسازی(آموزش201814019 ...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي شهرسازي13گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - طراحي شهري11رشته :

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 459صفحه : 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

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1روش تحقیق در شهرسازی31813016

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2طراحی شبكه حملونقل درونشهری41813048

تشریحی1)1كارگاه طراحی شهری (51813049

61813050GISتشریحی3 سهبعدی

تشریحی2)2كارگاه طراحی شهری(71813051

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3مباحث اجرایی طراحی شهری81813054

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4زیبایی شناسی شهری91813055

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)101813056

تشریحی٥1كارگاه شهرسازی 111813078

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان121813082

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مبانی نظری طراحی شهری131813083

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2)2روشها وفنون طراحی شهری (141813084

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1)1روشها وفنون طراحی شهری (151813085

تشریحی3)3كارگاه طراحی شهری (161813086

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3اندیشه ونظریات طراحی شهری باتاكیدبر روی171813087

تشریحی1كارگاه مقدماتی طراحی شهری181813088

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4مدیریت انرژی در معماری و شهرسازی(آموزش191814019

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - هنر و معماري18دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي معماري14گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي معماري10رشته :

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 460صفحه : 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 شنبه1399/10/2118تشریحی1حكمت هنر اسلامی31814001

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4روانشناسی محیط41814002

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)51814003

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روش تحقیق معماری61814004

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1سیراندیشه های معماری71814005

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نظریه و روشهای طراحی81814006

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2معماری همساز با اقلیم91814011

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2برنامه ریزی كالبدی معماری101814012

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3روش های پیشرفته ساخت111814013

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3نظریه های مكانیابی121814014

تشریحی2)1طرح معماری (131814018

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4مدیریت انرژی در معماری و شهرسازی(آموزش141814019

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1آشنایی با معماری اسلامی151814037

تشریحی1 و گزارش كارگاه٢ساختمان 161814043

تشریحی٥1طرح معماری 171814053

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4حقوق معماری(آموزش محور)181814060

تشریحی3)2طرح معماری (191814061

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




