
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم سياسي31گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم سياسي گرايش انديشه سياسي در اسالم10رشته :

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 365صفحه : 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

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1شناخت اندیشه های سیاسی31231071

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3اندیشه سیاسی در اسلام معاصر41231072

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی فكری جنبش های سیاسی درجهان اسلام51231073

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1اندیشه های سیاسی در ایران قبل از اسلام و 61231074

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مباحث نقلی اندیشه سیاسی دراسلام71231075

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مباحث عقلی اندیشه سیاسی در اسلام81231076

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2اندیشه سیاسی دراسلام (الف)91231077

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شناخت نظری اندیشه سیاسی غرب101231078

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بررسی آثار واندیشه سیاسی امام خمینی(س)111231079

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3اندیشه سیاسی دراسلام (ب)121231080

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3تبیین اندیشه های سیاسی131231081

تشریحی3سمیناربررسی موضوعی اندیشه های سیاسی 141231082

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری )151231083

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4گرایشهای جدید در اندیشه سیاسی غرب(آموز161231084

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4فلسفه سیاسی انقلاب(آموزش محور)171231085

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی--میانی علم سیاست181231089

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران191231099

مه معصو201231102 13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص) و ا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1)1اندیشه سیاسی در غرب (211231110

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1)2اندیشه سیاسی در غرب (221231111

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1جامعه شناسی سیاسی231231114

...

...

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم سياسي31گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم سياسي گرايش انديشه سياسي در اسالم10رشته :

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 366صفحه : 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

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1شناخت اندیشه های سیاسی31231071

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3اندیشه سیاسی در اسلام معاصر41231072

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی فكری جنبش های سیاسی درجهان اسلام51231073

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1اندیشه های سیاسی در ایران قبل از اسلام و 61231074

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مباحث نقلی اندیشه سیاسی دراسلام71231075

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2مباحث عقلی اندیشه سیاسی در اسلام81231076

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2اندیشه سیاسی دراسلام (الف)91231077

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2شناخت نظری اندیشه سیاسی غرب101231078

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2بررسی آثار واندیشه سیاسی امام خمینی(س)111231079

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3اندیشه سیاسی دراسلام (ب)121231080

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3تبیین اندیشه های سیاسی131231081

تشریحی3سمیناربررسی موضوعی اندیشه های سیاسی 141231082

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری )151231083

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی4گرایشهای جدید در اندیشه سیاسی غرب(آموز161231084

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4فلسفه سیاسی انقلاب(آموزش محور)171231085

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1میانی علم سیاست181231089

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران191231099

مه معصو201231102 13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص) و ا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1)1اندیشه سیاسی در غرب (211231110

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1)2اندیشه سیاسی در غرب (221231111

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1جامعه شناسی سیاسی231231114

...
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...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم سياسي31گروه آموزشي :

87-٨٨ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم سياسي14رشته :

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 367صفحه : 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

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1جامعه شناسی سیاسی(ارشد)31231053

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر 41231054

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1فقه سیاسی51231055

ل كشورهای جهان سوم61231056 تشریحی1سمینار مسا

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2روش تحقیق در علوم سیاسی71231057

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2كاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم81231058

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٣٢٠2روابط خارجی ایران باقدرتهای بزرگ از91231059

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2نظریه های جدید در علم سیاست101231060

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3نظریه های مختلف در روابط بین الملل111231061

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3سمینار جنبشهای اسلامی درقرن بیستم وتاثی121231062

ل استراتژی معاصر131231064 08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3مسا

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3روابط متقابل دولتهای خاورمیانه با توجه به141231067

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4افكار سیاسی در ایران و جهان اسلام( آموزش151231068

ل خاورمیانه( آموزش محور )161231069 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4مسا

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )171231070

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1میانی علم سیاست181231089

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1)1اندیشه سیاسی در غرب (191231110

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1)2اندیشه سیاسی در غرب (201231111

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1جامعه شناسی سیاسی211231114

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تحولات سیاسی - اجتماعی ایران در دوران پ221231118

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نظریه ها و الگوهای پیشرفت و توسعه سیاسی231231136
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 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




