
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مشاوره و راهنمايي13رشته :

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 115صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مكاتب فلسفی وآرای تربیتی21211216

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربو31211361

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١1نظریه های مشاوره و روان درمانی 41211449

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته51211505

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی61211514

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی71211515

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده81211516

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و 91211517

ل اخلاقی در مشاوره روان د101211518 11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1موضوعات و مسا

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2تهیه و كاربرد آزمونها در مشاوره111211519

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2آمار استنباطی121211520

تشریحی3كارورزی131211544

ل راهنمایی و مشاوره در ایران و جهان141211545 تشریحی3مسا

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4هدایت و مشورت در اسلام (آموزش محور)151211546

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)161211547

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار توصیفی171217211

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مبانی راهنمایی و مشاوره181217374

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی191217405

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 201220658

...

...

...

      
 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 : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مشاوره گرايش مشاوره خانواده14رشته :

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 116صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آمار استنباطی پیشرفته21211493

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1هدایت و مشورت در اسلام31211513

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی41211514

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی51211515

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده61211516

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و 71211517

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روانشناسی شخصیت81211521

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1راهنمایی و مشاوره گروهی91211522

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1راهنمایی و مشاوره شغلی101211523

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1نظریه های مشاوره و روان درمانی111211524

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج121211548

ل خانواده و ازدواج131211549 تشریحی3سمینار مسا

تشریحی3كارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج141211550

تشریحی3تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه151211551

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مشاوره ازدواج161211552

ل اخلاقی در مشاوره روان د171211553 11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4موضوعات و مسا

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)181211554

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

...

...

      
 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 : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - برنامه ريزي درسي16رشته :

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 117صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روشهاوفنون تدریس21211007

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اصول و مبانی برنامه ریزی درسی31211533

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1روش های تحقیق در برنامه درسی41211534

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس51211535

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی61211536

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مبانی روانشناختی و اجتماعی در برنامه در71211541

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1متون تخصصی در برنامه درسی 81211542

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2طراحی و تدوین برنامه درسی91211555

تشریحی2تغییر و اجرای برنامه درسی101211556

تشریحی2سیاستگذاری آموزشی (با تاكید بر برنامه در111211557

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2تاریخ مطالعات برنامه درسی121211558

تشریحی2كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در131211559

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی٢2متون تخصصی در برنامه درسی 141211560

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مطالعات تطبیقی در برنامه درسی151211561

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فلسفه تعلیم و تربیت161211563

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی درسی در آموزش عالی171211599

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی (عالی)181211600

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3برنامه ریزی درسی در آموزش بزرگسالان191211601

ل برنامه درسی201211602 تشریحی3سمینار در مسا

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211211603

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی(متوسط221211604

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تكنولوژی آموزشی231211616

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 :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - تكنولوژي آموزشي17رشته :

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 118صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1رویكردها و نظریه های برنامه درسی21211537

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1كاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی31211538

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1نظام جامع یادگیری الكترونیكی41211539

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مدیریت مراكز یادگیری : واحدهای آموزشی و51211540

تشریحی1فلسفه و اخلاق در فناوری61211543

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی71211564

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2روش های آماری پیشرفته در علوم تربیتی81211565

تشریحی2طراحی درس افزارهای چندرسانه ای برای آم91211566

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2تلفیق فناوری های نوین در برنامه درسی101211567

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2متون تخصصی تكنولوژی آموزشی به لاتین111211568

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1كاربرد رایانه در آموزش121211571

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1آموزش وب محور131211573

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب141211593

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3شبیه سازی و بازی های آموزشی151211594

تشریحی3فناوری های سیار در آموزش و یادگیری161211595

تشریحی3سمینار رویكردهای نوین در تكنولوژی آموزشی171211596

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)181211597

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4ارزشیابی مواد و نرم افزارهای آموزشی (آموز191211598

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تكنولوژی آموزشی201211616

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مبانی چند رسانه ای آموزشی211211680

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1طراحی پیام و مواد آموزشی221211688

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 :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مشاوره گرايش مشاوره مدرسه18رشته :

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 119صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آمار استنباطی پیشرفته21211493

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1هدایت و مشورت در اسلام31211513

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی41211514

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی51211515

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و 61211517

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روانشناسی شخصیت71211521

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1راهنمایی و مشاوره گروهی81211522

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1راهنمایی و مشاوره شغلی91211523

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1نظریه های مشاوره و روان درمانی101211524

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)111211554

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2روابط و مناسبات انسانی در مدرسه121211580

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره تحصیلی131211581

تشریحی2خدمات مشورتی در مدرسه141211582

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3تهیه و كاربرد آزمونهای روانی در مشاوره مد151211583

ل راهنمایی و مشاوره در آموزش161211584 تشریحی3سمینار مسا

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4خانواده و توانبخشی171211585

تشریحی3تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه181211699

تشریحی3كارورزی در مشاوره مدرسه191211707

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 201220658

...

...

...

...      
 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 تربيتي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مشاوره گرايش مشاوره شغلي19رشته :

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 120صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آمار استنباطی پیشرفته21211493

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1هدایت و مشورت در اسلام31211513

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی41211514

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی51211515

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و 61211517

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روانشناسی شخصیت71211521

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1راهنمایی و مشاوره گروهی81211522

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1راهنمایی و مشاوره شغلی91211523

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1نظریه های مشاوره و روان درمانی101211524

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)111211554

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4روابط و مناسبات انسانی در مدرسه121211580

تشریحی2نظریه ها و روش های مشاوره شغلی131211591

تشریحی2تهیه و كاربرد آزمون های روانی در مشاوره 141211592

تشریحی2سازمان دهی و مدیریت خدمات راهنمایی و م151211605

ل راهنمایی و مشاوره شغلی161211698 تشریحی3سمینار مسا

تشریحی3تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه171211699

تشریحی3كارورزی در مشاوره شغلی181211700

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

...

...

...      
 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 تربيتي11گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي21رشته :

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 121صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آمار استنباطی پیشرفته21211493

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1هدایت و مشورت در اسلام31211513

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی41211514

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی51211515

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و 61211517

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روانشناسی شخصیت71211521

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1راهنمایی و مشاوره گروهی81211522

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1راهنمایی و مشاوره شغلی91211523

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1نظریه های مشاوره و روان درمانی101211524

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)111211554

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4روابط و مناسبات انسانی در مدرسه121211580

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1خانواده و توانبخشی131211585

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2مشاوره با معتادان141211586

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2مشاوره بحران151211587

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2مشاوره با معلولین جسمی و روانی161211588

تشریحی2توان بخشی شغلی معلولان171211589

تشریحی2مشاوره با سالمندان181211590

تشریحی3تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه191211699

تشریحی3كارورزی در مشاوره توانبخشی201211705

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 : -- - علوم انساني12دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - آموزش وبهسازي منابع انساني49رشته :

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 122صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1كاربردمقدمات كامپیوتردرمدیریت آموزشی21115010

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روشهای آماری درعلوم تربیتی31211012

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روشهاوفنون تدریس41211014

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اصول مدیریت آموزشی51211024

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی آموزش بزرگسالان61211488

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدیریت منابع انسانی71211489

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت81211490

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1روش های تدریس درآموزش وبهسازی منابع ا91211491

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1زبان تخصصی101211492

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2آمار استنباطی پیشرفته111211493

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحیod(2بهسازی سازمانی (121211494

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2رفتارسازمانی131211495

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ارزشیابی دوره های آموزشی141211496

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی151211497

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3آموزش و بهسازی منابع انسانی در كشورهای161211498

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3آموزش از راه دور و كاربرد آن در آموزش و ب171211499

تشریحی3كارورزی در آموزش و بهسازی181211500

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3روش های تحقیق پیشرفته191211501

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی (آموز201211502

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211211503

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 :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - آموزش وبهسازي منابع انساني49رشته :

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 123صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی--واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)21211503

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1مدیریت عمومی31211609

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ارزشیابی آموزشی41211638

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان ه51211663

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1مدیریت منابع انسانی61211708

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1طراحی آموزش71211709

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آمار81211710

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1تحلیل رفتار سازمانی91211711

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تحول سازمانی101211712

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2كاربرد فناوری های نوین یادگیری111211713

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روش تحقیق121211714

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2مدیریت دانش131211715

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ارزشیابی اثربخشی آموزش141211716

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روش ها و فنون تدریس151211737

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مقدمات روش تحقیق161211741

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3راهبردهای توسعه منابع انسانی171211744

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی3مدیریت بهبود عملكرد181211745

تشریحی3سمینار191211746

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3روان شناسی سازمانی و صنعتی201211747

تشریحی3كارورزی211211748

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4نیازسنجی آموزشی (آموزش محور)221211749

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 :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي )50رشته :

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 124صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روشهای آماری درعلوم تربیتی21211012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی31211019

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1فلسفه آموزش وپرورش41211038

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2اصول وروشهای برنامه ریزی درسی51211211

وریهاواصول یادگیری دربرنامه ریزی61211212 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1كاربردت

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش پیش دب71211213

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2اصول وروشهای آموزش مداوم و بزرگسالان81211214

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2اصول وروشهای ارزشیابی دربرنامه ریزی درسی91211215

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مكاتب فلسفی وآرای تربیتی101211216

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3روشهای تدریس پیشرفته111211217

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آماراستنباطی پیشرفته121211218

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش دبستانی131211219

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2نظریه های برنامه ریزی درسی141211220

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته دربرنامه ریز151211221

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1فناوری آموزشی پیشرفته161211222

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3روشهای تحقیق پیشرفته وكاربردی كامپیوترد171211223

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3برنامه ریزی درسی درآموزش وپرورش راهنما181211224

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2مدیریت فرآیندآموزش191211231

تشریحی4سمینار(اموزش محور)201211454

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4مدیریت فرآیند آموزش( آموزش محور )211211455

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی4اصول وروشهای آموزش مداوم وبزرگسالان(امو221211456

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم تربیتی حدود وقلمرو آن(آموزش محور)231211459

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)241211465

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی و اصول برنامه ریزی درسی251211615

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی261212250

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

...

...

...

...

...

...

      
 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 : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي )50رشته :

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 125صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روشهای آماری درعلوم تربیتی21211012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی31211019

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1فلسفه آموزش وپرورش41211038

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2اصول وروشهای برنامه ریزی درسی51211211

وریهاواصول یادگیری دربرنامه ریزی61211212 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1كاربردت

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش پیش دب71211213

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2اصول وروشهای آموزش مداوم و بزرگسالان81211214

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2اصول وروشهای ارزشیابی دربرنامه ریزی درسی91211215

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1مكاتب فلسفی وآرای تربیتی101211216

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3روشهای تدریس پیشرفته111211217

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آماراستنباطی پیشرفته121211218

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش دبستانی131211219

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2نظریه های برنامه ریزی درسی141211220

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته دربرنامه ریز151211221

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1فناوری آموزشی پیشرفته161211222

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3روشهای تحقیق پیشرفته وكاربردی كامپیوترد171211223

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3برنامه ریزی درسی درآموزش وپرورش راهنما181211224

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2مدیریت فرآیندآموزش191211231

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم تربیتی حدود وقلمرو آن(آموزش محور)201211459

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)211211465

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1مبانی و اصول برنامه ریزی درسی221211615

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی231212250

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 :

93-٩٤نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - علوم تربيتي- برنامه ريزي آموزشي60رشته :

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 126صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اصول ومبانی آموزش وپرورش21211013

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران31211023

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اصول برنامه ریزی آموزشی41211025

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2آماراستنباطی پیشرفته51211218

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مبانی جامعه شناسی آموزش و پرورش در بر61211504

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته71211505

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1اصول و روشهای ارزشیابی آموزشی81211506

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مبانی اقتصادی آموزش و پرورش در برنامه ر91211507

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2تكنولوژی آموزشی پیشرفته101211508

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2نظریه و كاربرد نگرش سیستمی در برنامه ری111211509

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2نظریه های اساسی در برنامه ریزی آموزشی121211510

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2برنامه ریزی نیروی انسانی131211511

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی3برنامه ریزی آموزشی بزرگسالان و آموزش رو141211574

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3روش های تدریس پیشرفته151211575

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3روشهای تحقیق پیشرفته و كاربرد كامپیوتر د161211576

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3آموزش و پرورش تطبیقی و كاربرد آن در برنا171211577

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4جمعیت شناسی در برنامه ریزی آموزشی (آمو181211578

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)191211579

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1نظارت و راهنمایی آموزشی201211644

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1اقتصاد تعلیم و تربیت211211670

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 : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

 - تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش گرايش تعليم وتربيت61رشته :
اسالمي

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم 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 127صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روشهای آماری درعلوم تربیتی21211012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی31211019

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران41211023

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1فلسفه آموزش وپرورش51211038

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1اخلاق اسلامی (اصلی)61211078

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1جامعه شناسی تعلیم وتربیت پیشرفته71211198

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تعلیم وتربیت اسلامی81211199

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1آموزش وپرورش تطبیقی (پیشرفته)91211200

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2نظریات تربیتی مكاتب فلسفی101211201

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روشهای تحقیق پیشرفته درعلوم تربیتی111211202

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2تربیت درنهج البلاغه121211203

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2برنامه ریزی آموزشی131211204

ل تربیتی141211205 تشریحی3سمیناردرمسا

مه اطهار151211206 13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3نظریات تربیتی ا

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3سیرآراء تربیتی غرب161211207

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4علوم تربیتی حدود وقلمرو آن(آموزش محور)171211459

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4آمار استنباطی پیشرفته(آموزش محور)181211460

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)191211465

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زبان تخصصی201212204

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 :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

 - تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش گرايش تعليم وتربيت61رشته :
اسالمي

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 128صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1روشهای آماری درعلوم تربیتی21211012

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی31211019

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1تاریخ آموزش وپرورش دراسلام وایران41211023

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1فلسفه آموزش وپرورش51211038

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1اخلاق اسلامی (اصلی)61211078

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1جامعه شناسی تعلیم وتربیت پیشرفته71211198

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1تعلیم وتربیت اسلامی81211199

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1آموزش وپرورش تطبیقی (پیشرفته)91211200

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2نظریات تربیتی مكاتب فلسفی101211201

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2روشهای تحقیق پیشرفته درعلوم تربیتی111211202

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2تربیت درنهج البلاغه121211203

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2برنامه ریزی آموزشی131211204

ل تربیتی141211205 تشریحی3سمیناردرمسا

مه اطهار151211206 13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3نظریات تربیتی ا

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3سیرآراء تربیتی غرب161211207

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی4آمار استنباطی پیشرفته(آموزش محور)171211460

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)181211465

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زبان تخصصی191212204

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 201220658

      
 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 : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - تحقيقات آموزشي62رشته :

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 129صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1اصول وروشهای برنامه ریزی درسی21211469

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1فلسفه آموزش وپرورش31211470

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2روانشناسی تربیتی واندازه گیری پیشرفت تح41211471

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2روشهای ارزیابی آموزشی51211472

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1)1روشهای تحقیق در علوم تربیتی(61211473

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1)1روشهای آماری (71211474

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1آشنایی با كامپیوتر81211475

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زبان تخصصی91211476

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2)2روش تحقیق (101211477

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2كاربرد كامپیوتر در تحقیقات تربیتی111211478

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2)2روشهای آماری (121211479

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3شیوه های كیفی در تحقیقات آموزشی131211480

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )141211481

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3روشهای تدریس پیشرفته151211482

ل تعلیم و تربیت161211483 تشریحی3سمینار پژوهشی در مسا

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی171211484

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4مدیریت فرآیند آموزش181211485

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4فرایند برنامه ریزی آموزشی191211486

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار توصیفی201211487

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 :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - تحقيقات آموزشي62رشته :

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 130صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مكاتب فلسفی و آراء تربیتی21211281

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )31211481

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی41211610

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار توصیفی51211625

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1كاربرد رایانه در تعلیم و تربیت61211649

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ارزشیابی آموزشی71211727

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1نیازسنجی آموزشی و پژوهشی81211728

تشریحی1فلسفه علم و روش شناسی91211729

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1آمار استنباطی در پژوهش های تربیتی101211730

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1پژوهش های كمی111211731

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2پژوهش های كیفی121211732

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش های آماری در طرح های آزمایشی131211733

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2نمونه گیری در پژوهش های تربیتی141211735

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2آشنایی با نرم افزارهای تخصصی151211736

تشریحی1زبان تخصصی161211742

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ریاضیات پایه ( ریاضیات و كاربرد آن در مدی171211743

تشریحی3كارورزی پژوهشی181211750

تشریحی3سمینار در پژوهش های تربیتی191211751

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3پژوهش های آمیخته201211752

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3آمار چندمتغیری در پژوهش های تربیتی211211753

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4اندازه گیری های روانی و تربیتی (آموزش مح221211754

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 231220658
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تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - علوم تربيتي11گروه آموزشي :

87-٨٨ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - مديريت آموزشي74رشته :

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 131صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روشهاوفنون تدریس21211014

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1اصول وفلسفه آموزش وپرورش31211269

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1فلسفه مدیریت آموزشی41211280

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكاتب فلسفی و آراء تربیتی51211281

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1نظارت وراهنمایی آموزشی61211412

وریهای سازمانی مدیریت71211413 13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1ت

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2اصول مدیریت اسلامی81211414

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تجزیه وتحلیل سیستمهاوكاربرد آن در مدیری91211415

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی101211416

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2اصول برنامه ریزی آموزشی111211417

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2كاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی121211418

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3اصول مدیریت آموزشی131211420

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3مدیریت نیروی انسانی141211421

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی151211422

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مقدمات برنامه ریزی آموزشی161211447

تشریحی4سمینار(آموزش محور)171211457

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی4روش تدریس پیشرفته (آموزش محور)181211458

وریها و اصول یادگیری در برنامهری191211464 08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4كاربرد ت

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری) (آموزش محور)201211465

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1مبانی و اصول مدیریت آموزشی211211617

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