
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - تاريخ29گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - تاريخ گرايش تاريخ تشيع11رشته :

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 356صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1روش تحقیق درعلوم اسلامی21220136

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مفهوم وتاریخ پیدایش تشیع31220403

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1متون كهن عربی41220404

مه 51220405 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1سیره ا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1فلسفه علم تاریخ61220406

مه 71220408 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2سیره ا

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١2تاریخ سیاسی شیعه 81220409

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2نقدمتون تاریخی91220410

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3علم وآموزش درجهان تشیع101220411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١3تاریخ اجتماعی شیعه 111220412

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3فرق شیعه121220413

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1كلام131220415

تشریحی4سمینار ( آموزش محور )141220599

تشریحی4 ( آموزش محور )٢تاریخ اجتماعی شیعه 151220600

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 161220658

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی١1زبان انگلیسی 171225060

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢3زبان انگلیسی 181225061

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1مكاتب تاریخ نگاری درتمدن اسلامی191229122

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢3تاریخ سیاسی شیعه 201229123

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تشیع درآثارمستشرقان211229124

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2روش شناسی تاریخی221229125

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1تاریخ زندگی پیامبر(ص )231229126

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)241229145

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4سیر اندیشه های سیاسی و اجتماعی در جها251229148

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4 (آموزش محور)٢تاریخ اجتماعی شیعه261229149

...

      
 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 : - تاريخ29گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - تاريخ گرايش تاريخ تشيع11رشته :

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 357صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مفهوم وتاریخ پیدایش تشیع21220403

مه 31220405 13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی١1سیره ا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1فلسفه علم تاریخ41220406

مه 51220408 08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی٢2سیره ا

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی١2تاریخ سیاسی شیعه 61220409

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2نقدمتون تاریخی71220410

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3علم وآموزش درجهان تشیع81220411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١3تاریخ اجتماعی شیعه 91220412

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3فرق شیعه101220413

تشریحی4سمینار ( آموزش محور )111220599

تشریحی4 ( آموزش محور )٢تاریخ اجتماعی شیعه 121220600

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 131220658

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1تاریخ اسلام 141220762

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1روش تحقیق151220775

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1تاریخ نگاری در اسلام161220793

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی171220801

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1مكاتب تاریخ نگاری درتمدن اسلامی181229122

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی٢3تاریخ سیاسی شیعه 191229123

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تشیع درآثارمستشرقان201229124

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2روش شناسی تاریخی211229125

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)221229145

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4سیر اندیشه های سیاسی و اجتماعی در جها231229148

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4 (آموزش محور)٢تاریخ اجتماعی شیعه241229149

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - تاريخ29گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - تاريخ-تاريخ ايران اسالمي13رشته :

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 358صفحه : 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

ت متون تاریخی به زبان فارسی 31229017 13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی١1قرا

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1تاریخ اروپادرقرون وسطی41229030

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1كلیات ومبانی علم تاریخ51229036

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1تاریخ اروپادرقرون جدید61229038

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1شناخت ونقدمنابع وماخذایران بعدازاسلام71229046

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مبانی تاریخ اجتماعی ایران81229061

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1فلسفه تاریخ91229067

ت متون تاریخی به زبان عر101229068 11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1زبان عربی (قرا

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1نقدوبررسی تاریخ ایران ازسقوط ساسانیان تا111229069

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1باتكیه برنثرومتون تاریخی١زبان خارجی 121229070

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2نقدوبررسی تاریخ ایران ازخلافت عباسی تاس131229071

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2نقدوبررسی تاریخ مغولان -تیموریان وحكوم141229072

تشریحی2شناخت روشهای تحقیق درتاریخ (سمینار)151229073

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تاریخ تمدن وفرهنگ اسلامی161229074

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2باتكیه برنثرمتون تاریخی٢زبان خارجی 171229075

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3نقدوبررسی تاریخ ایران ازصفویان تاظهورقا181229076

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3ایران درعهدقاجاریه باتكیه برمناسبات خار191229077

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3تاریخ معاصرایران201229078

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3شناسایی ومطالعه اسنادوكتیبه ها211229079

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بررسی جنبشهای مردمی یكصدساله اخیر(بطو221229080

تشریحی4سمینار(آموزش محور)231229143

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4كلیات تاریخ وتمدن شبه قاره هند(آموزش مح241229146

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)251229147

...

...

...

...

...

...

...

...

      
 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 : - تاريخ29گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - تاريخ-تاريخ اسالم17رشته :

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 359صفحه : 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

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1 ه٤١تاریخ اسلام ازمیلادپیامبراكرم تا سال 31229023

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چهلم41229028

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٧1تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازسال 51229034

مه معصومین (ع )61229040 11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1تاریخ زندگانی ا

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازقرن هف71229044

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1شناخت ونقدمنابع وماخذایران بعدازاسلام81229046

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1فلسفه تاریخ91229067

ت متون تاریخی به زبان عر101229068 11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1زبان عربی (قرا

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تاریخ تمدن وفرهنگ اسلامی111229074

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3شناسایی ومطالعه اسنادوكتیبه ها121229079

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3بررسی جنبشهای مردمی یكصدساله اخیر(بطو131229080

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1سیره نبوی141229150

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1) با تكیه بر ترجمه متون تار1زبان خارجی (151229151

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2سیره علوی161229159

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2نقد و بررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان171229160

تشریحی2شناخت روشهای تحقیق در تاریخ (سمینار)181229161

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2 با تكیه بر نثر و متون تاریخی٢زبان خارجی 191229163

ل اجتماعی و سیا201229164 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3ملل و نحل با تكیه بر مسا

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3سیر اندیشه های سیاسی و اجتماعی در جها211229165

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3تاریخ اسلام در آسیای مركزی و شبه قاره هند221229166

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4تاریخ از نظر قرآن ( آموزش محور)231229169

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)241229170

...

...

...

...

...

...

...

...

      
 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 : - تاريخ29گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - تاريخ انقالب اسالمي18رشته :

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 360صفحه : 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 شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی علم سیاست31222088

ت متون تاریخی به زبان خارجی 41229025 11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی١1قرا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1كلیات ومبانی علم تاریخ51229036

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1فلسفه تاریخ61229050

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تاریخ تحلیلی تحولات تشیع در ایران71229172

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی81229173

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از م91229174

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تاریخ تحولات جهانی در قرن بیستم101229175

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2دولت و مدنیت در تاریخ صدر اسلام111229176

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تاریخ اندیشه اصلاح طلبی دینی با تكیه بر 121229177

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ش131229178

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران از 141229179

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3زندگانی و اندیشه سیاسی امام خمینی (س)151229180

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3شناخت و تحلیل انقلاب اسلامی ایران161229181

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3شناخت مقایسه ای و تحلیلی انقلاب اسلامی 171229182

تشریحی2تاریخ جنبشهای اسلامی معاصر181229183

تشریحی1روش تحقیق درتاریخ191229184

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی4نقدوبررسی تاریخ ایران ازصفویان تا ظهورقا201229186

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4ایران درعهد قاجاریه باتكیه برمناسبات خار211229187

تشریحی4سمینار( تحقیق وتتبع نظری)221229188

...

...

...

...
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تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - تاريخ29گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - تاريخ گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز19رشته :

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 361صفحه : 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

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چهلم31229028

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٧1تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازسال 41229034

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازقرن هف51229044

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1شناخت ونقدمنابع وماخذایران بعدازاسلام61229046

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1تاریخ اروپاازجنگ جهانی اول تاكنون71229060

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1فلسفه تاریخ81229067

ت متون تاریخی به زبان عر91229068 11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1زبان عربی (قرا

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1نقدوبررسی متون تاریخی101229189

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1جغرافیای تاریخی ماوراءالنهر، تركستان و قف111229191

تشریحی1)1آشنایی با زبان روسی(121229192

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ثأتاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی(با تكیه بر ت131229193

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2امارت نشین ها و خانات محلی در ماوراء الن141229198

تشریحی2زبان خارجی (با تكیه بر ترجمه متون تاریخی)151229199

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اسلام در آسیای مركزی و قفقاز از آغاز تا رو161229200

تشریحی2)2آشنایی با زبان روسی (171229201

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3تاریخ سیاسی آسیای مركزی و قفقاز از آغاز 181229202

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مناسبات و پیوندهای سیاسی-رهنگی و تمدن191229203

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3سیاست و حكومت در آسیای مركزی و قفقاز پ201229204

ت و ترجمه متون تخصصی و تاریخی به 211229205 08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3قرا

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نطری )221229206

تشریحی4كلیات تاریخ روسیه(آموزش محور)231229207

تشریحی2شناخت روش های تحقیق در تاریخ241229208
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