
آموزشي رسميدوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان وادبيات فارسي -ادبيات كودك ونوجوان42رشته :

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 462صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1كودک و تفكر خلاق11213243

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نقد و نظریه ادبیات كودک21213246

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)(آموزش محور)31213257

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(41213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (51213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی61213293

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2متون نظم و نثر عربی71213335

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3نظریه ها و نقد ادبی81213337

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ساخت دستوری زبان فارسی91213338

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2بلاغت كاربردی101213341

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1كتاب های تصویری111213359

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2ادبیات دینی كودک و نوجوان121213360

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3فلسفه و روانشناسی كودكی و نوجوانی131213361

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3بازنویسی و باز آفرینی متون كهن فارسی و ا141213362

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1تطور متون شعر فارسی151213372

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1تطور متون نثرفارسی161213373

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3روش تحقیق در ادبیات كودک ونوجوان171213374

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4رمان نوجوان(آموزش محور)181213389

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4كودک و رسانه(آموزش محور)191213395

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

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



آموزشي و پژوهشي رسميدوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان وادبيات فارسي -ادبيات كودك ونوجوان42رشته :

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 463صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1كودک و تفكر خلاق21213243

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نقد و نظریه ادبیات كودک31213246

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(41213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (51213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی61213293

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2متون نظم و نثر عربی71213335

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3نظریه ها و نقد ادبی81213337

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ساخت دستوری زبان فارسی91213338

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2بلاغت كاربردی101213341

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1كتاب های تصویری111213359

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2ادبیات دینی كودک و نوجوان121213360

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3فلسفه و روانشناسی كودكی و نوجوانی131213361

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3بازنویسی و باز آفرینی متون كهن فارسی و ا141213362

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1تطور متون شعر فارسی151213372

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1تطور متون نثرفارسی161213373

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3روش تحقیق در ادبیات كودک ونوجوان171213374

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 181220658

...

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



آموزشي الكترونيكي رسميدوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان وادبيات فارسي -ادبيات كودك ونوجوان42رشته :

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 464صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1كودک و تفكر خلاق11213243

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نقد و نظریه ادبیات كودک21213246

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)(آموزش محور)31213257

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(41213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (51213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی61213293

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2متون نظم و نثر عربی71213335

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3نظریه ها و نقد ادبی81213337

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ساخت دستوری زبان فارسی91213338

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2بلاغت كاربردی101213341

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1كتاب های تصویری111213359

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2ادبیات دینی كودک و نوجوان121213360

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3فلسفه و روانشناسی كودكی و نوجوانی131213361

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3بازنویسی و باز آفرینی متون كهن فارسی و ا141213362

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1تطور متون شعر فارسی151213372

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1تطور متون نثرفارسی161213373

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3روش تحقیق در ادبیات كودک ونوجوان171213374

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4رمان نوجوان(آموزش محور)181213389

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4كودک و رسانه(آموزش محور)191213395

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 :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زبان وادبيات عرب30گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - ادبيات عربي10رشته :

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 362صفحه : 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

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی4مباحث زبان شناسی عربی31230066

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3ادبیات داستانی41230071

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی١1نحو 51230077

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1صرف 61230078

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)71230126

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1تحلیل صرفی ونحوی متون ادبی81230129

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1نقد و مكتب های ادبی91230130

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1تحلیل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دوره101230131

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1تفاسیر ادبی قرآن كریم111230132

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2تحلیل و نقد نثر در دوره عباسی121230133

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2تحلیل و نقد شعر در دوره عباسی131230134

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تحلیل متون ادبی با رویكرد بلاغت قدیم وجدید141230135

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2روش تحقیق،مقاله نویسی و سمینار در مسا151230136

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2ادبیات مقاومت161230137

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3تحلیل و نقد نثر دوره معاصر171230138

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3تحلیل و نقد شعر دوره معاصر181230139

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3روش تدریس متون ادبی191230141

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3ادبیات تطبیقی201230142

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1بلاغت211230143

...

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زبان وادبيات عرب30گروه آموزشي :

89-٩٠نيمسال دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - زبان و ادبيات عربي-ادبيات عربي13رشته :

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 363صفحه : 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

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1صرف 31230001

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مكالمه 41230002

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1متون نظم ونثرمعاصر51230006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1انشاء 61230017

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1متون تخصصی انگلیسی71230054

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مباحث صرفی و نحوی81230055

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی91230056

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی101230057

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2شعر عربی در دوره عباسی111230062

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2نثر عربی در دوره عباسی121230063

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2نقد ادبی و مكاتب نقدی131230064

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مباحث علوم بلاغی141230065

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2مباحث زبان شناسی عربی151230066

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق و سمینار161230067

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3شعر دوره معاصر171230068

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3نثر دوره معاصر181230069

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3تفاسیر ادبی قرآن كریم191230070

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3ادبیات داستانی201230071

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3ادبیات عرفانی211230072

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)221230126

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4ادبیات تطبیقی ( آموزش محور )231230127

      
 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 : - زبان وادبيات عرب30گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان و ادبيات عربي-ادبيات عربي13رشته :

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 364صفحه : 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

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1صرف 31230001

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی١1مكالمه 41230002

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی١1متون نظم ونثرمعاصر51230006

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی١1انشاء 61230017

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1متون تخصصی انگلیسی71230054

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مباحث صرفی و نحوی81230055

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1شعر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی91230056

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی101230057

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2شعر عربی در دوره عباسی111230062

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2نثر عربی در دوره عباسی121230063

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2نقد ادبی و مكاتب نقدی131230064

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مباحث علوم بلاغی141230065

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2مباحث زبان شناسی عربی151230066

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2روش تحقیق و سمینار161230067

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3شعر دوره معاصر171230068

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3نثر دوره معاصر181230069

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3تفاسیر ادبی قرآن كریم191230070

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3ادبیات داستانی201230071

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3ادبیات عرفانی211230072

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)221230126

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4ادبیات تطبیقی ( آموزش محور )231230127

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم انساني12دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زبان وادبيات انگليسي25گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - آموزش زبان انگليسي11رشته :

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 352صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

تشریحی3سمینار21116109

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1نگارش پیشرفته31212055

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢1كلیات زبان شناسی 41212061

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش تدریس زبان انگلیسی51212088

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی٢1اصول وروش تحقیق 61212091

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آزمون سازی زبان انگلیسی71212092

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1آواشناسی آموزشی81212232

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اصول وروش تدریس زبانهای خارجی91212233

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2نگارش پیشرفته101212235

تشریحی4(آموزش محور)٢سمینار111212271

121212272Call(اموزش محور)08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4

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

ل زبان شناسی141225045 11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1مسا

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول و روش تدریس مهارتها151225047

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1آزمون سازی زبان خارجی161225048

ل آموزش زبان171225049 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2روش تحقیق درمسا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2روانشناسی زبان181225050

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2زبان شناسی مقابله ای وتجزیه وتحلیل خطاها191225051

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3انگلیسی بااهداف ویژه201225052

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3تدریس عملی211225053

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3ترجمه متون اسلامی221225055

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی3تجزیه وتحلیل كلام231225056

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4زبانشناسی كاربردی (آموزش محور)241225128

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)251225129

      
 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 : - زبان وادبيات انگليسي25گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - آموزش زبان انگليسي11رشته :

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 353صفحه : 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 شنبه1399/10/1715تشریحی1زبانشناسی كاربردی21212429

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اصول و روش تدریس31212454

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1اصول و روش تحقیق41212455

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1آزمون سازی51212460

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 61220658

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1سنجش و ارزشیابی زبان71225150

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1زبانشناسی در آموزش زبان81225151

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1درآمدی بر تحلیل گفتمان91225152

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اصول و روش تدریس زبانهای خارجی101225153

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2روش تدریس مهارتهای زبان111225158

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2نظریه های روانشناسی زبان121225159

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2انگلیسی برای اهداف ویژه131225160

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2نگارش متون علمی دانشگاهی141225161

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3فن آوری در آموزش زبان151225163

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3تهیه و تدوین مطالب درسی161225164

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3تدریس عملی171225165

ل آموزش زبان181225166 تشریحی3سمینار در مسا

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4نظریه های جامعه شناسی زبان(آموزش محور)191225167

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4بررسی آموزش زبان در ایران(آموزش محور)201225168

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)211225169

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2روش تحقیق كمی و كیفی در آموزش زبان221225175

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

90-٩١نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - زبانشناسي و زبانهاي خارجي12گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان11رشته :

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 132صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2تاریخ زبان فارسی21212281

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اصول ونظریه های آموزش زبان خارجه31212282

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی41212283

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2ساخت واژه در زبان فارسی51212312

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2اصول معنی شناسی61212313

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2نحو زبان فارسی71212314

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3جامعه شناسی زبان81212315

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3نظریه های ارزشیابی و كاربرد آنها در زبان 91212316

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3زبان شناسی كاربردی101212317

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3تهیه و تدوین مواد درسی111212318

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3زبان گفتاری معیار فارسی121212319

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3تجزیه و تحلیل كلام و كاریرد شناسی زبان131212320

تشریحی١3تدریس عملی 141212321

تشریحی4سمینار تحقیق و تتبع نظری(آموزش محور)151212322

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4روانشناسی زبان(آموزش محور)161212325

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مقدمات زبانشناسی171212326

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مبانی روش تحقیق181212327

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1ساخت زبان فارسی191212328

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مفاهیم بنیادی درنحو201212329

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1زبان خارجه211212330

تشریحی4سمینار گرایش های نوین در زبان شناسی و آ221212396

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 :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زبانشناسي و زبانهاي خارجي12گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان11رشته :

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 133صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2تاریخ زبان فارسی21212281

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2اصول ونظریه های آموزش زبان خارجه31212282

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی41212283

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2ساخت واژه در زبان فارسی51212312

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2اصول معنی شناسی61212313

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2نحو زبان فارسی71212314

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3جامعه شناسی زبان81212315

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3نظریه های ارزشیابی و كاربرد آنها در زبان 91212316

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3زبان شناسی كاربردی101212317

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3تهیه و تدوین مواد درسی111212318

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3زبان گفتاری معیار فارسی121212319

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3تجزیه و تحلیل كلام و كاریرد شناسی زبان131212320

تشریحی١3تدریس عملی 141212321

تشریحی4سمینار تحقیق و تتبع نظری(آموزش محور)151212322

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی4روانشناسی زبان(آموزش محور)161212325

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مقدمات زبانشناسی171212326

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1مبانی روش تحقیق181212327

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1ساخت زبان فارسی191212328

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1مفاهیم بنیادی درنحو201212329

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1زبان خارجه211212330

تشریحی4سمینار گرایش های نوین در زبان شناسی و آ221212396

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 :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زبانشناسي و زبانهاي خارجي12گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان11رشته :

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 134صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2اصول معنی شناسی21212313

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مبانی زبان شناسی31212369

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روش تحقیق در آموزش زبان فارسی41212370

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1نظریه های آموزش و یادگیری51212371

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1سبک شناسی زبان فارسی معاصر61212372

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1اصول و مبانی دستور زبان71212373

ی زبان فارسی81212374 11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2نظام آوا

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2اصول و نظریه های آموزش زبان دوم / خارجی91212375

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2نحو زبان فارسی101212376

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2صرف زبان فارسی111212377

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2رویكردهای طراحی برنامه دروس121212378

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3جامعه شناسی زبان131212379

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3نظریه های ارزشیابی و آزمون سازی و كاربر141212380

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3تهیه و تدوین مواد آموزشی151212381

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3تجزیه و تحلیل گفتمان و كاربرد شناسی زبا161212382

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3اصول وفنون آموزش مهارت زبانی171212383

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3زبانشناسی تربیتی181212384

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3روانشناسی زبان191212385

ل فراگیری/ یادگیری زبان فارسی201212388 تشریحی3سمینار مسا

ل میان رشته ای (آموزش محور)211212389 تشریحی4سمینار مسا

تشریحی4سمینار گرایش های نوین در زبان شناسی و آ221212396

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 :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زبانشناسي و زبانهاي خارجي12گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - مترجمي زبان انگليسي12رشته :

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 135صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فلسفه تعلیم و تربیت21211563

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1زبانشناسی كاربردی و ترجمه31212392

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1روشهای پیشرفته تحقیق و ترجمه41212393

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1نظریه های ترجمه51212394

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1ادب فارسی در ادبیات جهان61212395

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه71212397

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2مقاله نویسی به زبان انگلیسی81212398

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2مدل های ترجمه91212399

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2نقد و بررسی آثار ترجمه شده101212401

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه111212402

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3ارزشیابی پیشرفته و ترجمه121212403

تشریحی3كارگاه ترجمه131212404

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3نقد كاربردی (در ادبیات انگلیسی)141212405

ل ترجمه151212406 تشریحی3سمینار مسا

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اصول و نظریه های آموزشی زبان161212407

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1بررسی و ترجمه آثار اسلامی( از فارسی به ا171212409

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1مبانی نظری ترجمه181212410

تشریحی4شناخت عناصر فرهنگی در دو زبان(آموزش م191212487

تشریحی4بررسی ترجمه انواع متون علمی(آموزش محور)201212488

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 211220658

تشریحی4سمینار (تحقیق و تتبع نظری)221225169

...

...

      
 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 : - زبانشناسي و زبانهاي خارجي12گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان و ادبيات انگليسي29رشته :

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 136صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی١1سیری درتاریخ ادبیات انگلیسی 21212125

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1شعرانگلیسی31212130

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢1سیری درتاریخ ادبیات انگلیسی 41212131

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی٢1نقدادبی 51212144

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1ادبیات قرن هفده و هجده61212277

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1شناخت ادبیات71212279

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2داستان كوتاه81212280

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2نقد ادبی91212287

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی2داستان بلند101212289

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2نمایشنامه معاصر انگلیسی111212290

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1ادبیات آمریكا121212291

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3ادبیات اروپا131212293

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3شعر دوره رمانتیک141212294

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3شعر معاصر انگلیسی151212295

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3نقد و بررسی ادبیات فارسی161212296

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3روش تحقیق171212298

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1مباحث زبان شناسی181212311

تشریحی4سمینار ( تحقیق و تتبع نظری )(آموزش محور)191212323

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4ادبیات از دیدگاه زبان شناسی ( آموزش محور )201212324

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 :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زبانشناسي و زبانهاي خارجي12گروه آموزشي :

81_٨٢ترم دوم سال تحصيلي ترم اعمال : - زبان شناسي همگاني30رشته :

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 137صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مبانی زبانشناسی21212215

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1تطورزبان فارسی31212216

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1آواشناسی زبان فارسی41212217

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1تاریخ زبانشناسی51212218

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3ساخت زبان فارسی (ارشد)61212219

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1زبان تخصصی71212220

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2واج شناسی81212221

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2روش تحقیق درمطالعات زبان شناسی91212222

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2ساخت واژه101212223

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اصول معنی شناسی زبان111212224

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2جامعه شناسی زبان121212225

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2روانشناسی زبان131212226

تشریحی4(آموزش محور)١سمینار141212275

تشریحی4(آموزش محور)٢سمینار151212276

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4زبانشناسی كاربردی(آموزش محور)161212331

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 171220658

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تجزیه وتحلیل كلام وكاربردشناسی181225020

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مكاتب زبان شناسی191225021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی واسلامی د201225022

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3تهیه وتدوین موادآموزش زبان فارسی211225023

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3زبان شناسی تاریخی وتطبیقی221225025

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2نحو(دستورگشتاری )231225026

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3گویش شناسی241225027

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3شیوه استدلال نحوی251225028

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)261225129

...

      
 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 : - زبانشناسي و زبانهاي خارجي12گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان شناسي همگاني30رشته :

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 138صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ساخت زبان فارسی21212053

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی١1كلیات زبان شناسی 31212056

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی٢1كلیات زبان شناسی 41212061

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1آواشناسی انگلیسی51212075

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مبانی زبانشناسی61212215

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1تطورزبان فارسی71212216

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1آواشناسی زبان فارسی81212217

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1تاریخ زبانشناسی91212218

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3ساخت زبان فارسی (ارشد)101212219

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1زبان تخصصی111212220

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2واج شناسی121212221

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2روش تحقیق درمطالعات زبان شناسی131212222

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2ساخت واژه141212223

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اصول معنی شناسی زبان151212224

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2جامعه شناسی زبان161212225

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2روانشناسی زبان171212226

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی4زبانشناسی كاربردی(آموزش محور)181212331

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

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تجزیه وتحلیل كلام وكاربردشناسی201225020

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3مكاتب زبان شناسی211225021

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی واسلامی د221225022

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3تهیه وتدوین موادآموزش زبان فارسی231225023

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3زبان شناسی تاریخی وتطبیقی241225025

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2نحو(دستورگشتاری )251225026

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3گویش شناسی261225027

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3شیوه استدلال نحوی271225028

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)281225129

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم انساني12دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زبانشناسي و زبانهاي خارجي12گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - زبان شناسي همگاني30رشته :

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 139صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ساخت زبان فارسی (ارشد)21212219

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1واج شناسی31212221

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2جامعه شناسی زبان41212225

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2روانشناسی زبان51212226

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1زبانشناسی كاربردی61212359

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3نحو71212361

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تحلیل گفتمان و كاربرد شناسی زبان81212362

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3زبان شناسی شناختی91212363

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3نشانه شناسی101212364

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3تاریخ مطالعات زبانشناختی ایرانی و اسلامی111212365

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1اصول دستور زبان121212366

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1آواشناسی131212367

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روش تحقیق در زبان شناسی141212368

ل زبانشناختی (آموزش محور)151212386 تشریحی4سمینارمسا

ل میان رشته ای (آموزش محور)161212387 تشریحی4سمینار مسا

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1صرف171212391

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تاریخ و سیر تحول زبان های ایرانی181212412

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مقدمات زبانشناسی191212413

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2زبانشناسی تاریخی- تطبیقی201212464

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اصول معنی شناسی211213173

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

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكاتب زبان شناسی231225021

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2گویش شناسی241225027

      
 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 : - زبانشناسي و زبانهاي خارجي12گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان شناسي همگاني30رشته :

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 140صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1ساخت زبان فارسی (ارشد)21212219

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1واج شناسی31212221

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2جامعه شناسی زبان41212225

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2روانشناسی زبان51212226

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1زبانشناسی كاربردی61212359

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3نحو71212361

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3تحلیل گفتمان و كاربرد شناسی زبان81212362

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی3زبان شناسی شناختی91212363

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3نشانه شناسی101212364

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3تاریخ مطالعات زبانشناختی ایرانی و اسلامی111212365

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1اصول دستور زبان121212366

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1آواشناسی131212367

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روش تحقیق در زبان شناسی141212368

ل زبانشناختی (آموزش محور)151212386 تشریحی4سمینارمسا

ل میان رشته ای (آموزش محور)161212387 تشریحی4سمینار مسا

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1صرف171212391

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1تاریخ و سیر تحول زبان های ایرانی181212412

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1مقدمات زبانشناسی191212413

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2زبان شناسی تاریخی- تطبیقی201212475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اصول معنی شناسی211213173

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

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1مكاتب زبان شناسی231225021

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2گویش شناسی241225027

      
 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 : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش11رشته :

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 141صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)21213237

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(31213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (41213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی51213293

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2متون نظم و نثر عربی61213335

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2نظریه ها و نقد ادبی71213337

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ساخت دستوری زبان فارسی81213338

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2بلاغت كاربردی91213341

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1تطور متون شعر فارسی101213372

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1تطور متون نثرفارسی111213373

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1اصول ومبانی نگارش و ویرایش121213375

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2قواعد نگارش131213379

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2قواعد ویرایش141213380

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3قواعد ویرایش و نگارش علمی151213381

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3كارگاه ویرایش161213382

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3كارگاه نگارش171213383

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3نگارش و ویرایش متن درسی181213384

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی4ویرایش و چاپ و نشر(آموزش محور)191213385

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی4كارگاه ویرایش ترجمه(آموزش محور)201213386

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 :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

86-٨٧ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زبان و ادبيات فارسي40رشته :

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 142صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1(شاهنامه )١نظم فارسی 21213136

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1(تاریخ بیهقی )١نثرفارسی 31213137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1(صرف ونحو)١عربی 41213138

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2تحقیق دردستورزبان فارسی51213139

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2(كشف المحجوب و رساله قشیریه )٤نثرفارسی 61213140

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3(نظم عربی )٣عربی 71213141

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3(مثنوی )٤نظم فارسی 81213142

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3(مصباح الهدایه )٣نثرفارسی 91213143

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2(ناصرخسرووسنایی )٢نظم فارسی 101213145

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3(تاریخ جهانگشاومرزبان نامه٢نثرفارسی 111213146

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2(نثرعربی )٢عربی 121213147

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1زبان تخصصی خارجی131213148

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2(خاقانی ونظامی )٣نظم فارسی 141213149

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی151213157

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2روش تحقیق پیشرفته161213164

تشریحی4(آموزش محور)١سمینار171213219

تشریحی4(آموزش محور)٢سمینار181213220

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)191213237

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4نقد ادبیات داستانی (آموزش محور)201213238

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(211213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (221213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی231213293

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 : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان و ادبيات فارسي40رشته :

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 143صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1(شاهنامه )١نظم فارسی 21213136

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1(تاریخ بیهقی )١نثرفارسی 31213137

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1(صرف ونحو)١عربی 41213138

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2تحقیق دردستورزبان فارسی51213139

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2(كشف المحجوب و رساله قشیریه )٤نثرفارسی 61213140

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3(نظم عربی )٣عربی 71213141

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3(مثنوی )٤نظم فارسی 81213142

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3(مصباح الهدایه )٣نثرفارسی 91213143

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2(ناصرخسرووسنایی )٢نظم فارسی 101213145

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3(تاریخ جهانگشاومرزبان نامه٢نثرفارسی 111213146

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2(نثرعربی )٢عربی 121213147

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1زبان تخصصی خارجی131213148

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2(خاقانی ونظامی )٣نظم فارسی 141213149

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی151213157

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2روش تحقیق پیشرفته161213164

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)171213237

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4نقد ادبیات داستانی (آموزش محور)181213238

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(191213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (201213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی211213293

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 : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان و ادبيات فارسي40رشته :

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 144صفحه : 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 شنبه1399/10/2219تشریحی2زبان تخصصی21213226

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)31213237

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(41213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (51213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی61213293

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2متون نظم و نثر عربی71213335

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2نظریه ها و نقد ادبی81213337

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ساخت دستوری زبان فارسی91213338

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2بلاغت كاربردی101213341

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1) شاهنامه1متون نظم(111213434

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1) كشف المحجوب ورساله قشیریه1متون نثر(121213435

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1سیر آرا وعقاید اسلامی و تاثیر آن در ادب فا131213436

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2) مثنوی2متون نظم (141213438

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3) خاقانی و نظامی3متون نظم (151213445

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3) جهانگشا و مرزبان نامه2متون نثر(161213448

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3تحقیق در شعر معاصر ایران171213449

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3مطالعات زبانی در متن ادبی181213450

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4تحقیق در نثر معاصر ایران (آموزش محور)191213451

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4مبانی و روش های تصحیح متن(آموزش محور)201213452

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 :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

91-٩٢نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان وادبيات فارسي -ادبيات كودك ونوجوان42رشته :

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 145صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1انواع ادبی21213054

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1زبان تخصصی31213226

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی1زیبایی شناسی ادبیات كودک41213241

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش تحقیق در ادبیات كودک و نوجوان51213242

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1كودک و تفكر خلاق61213243

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی1آیین نگارش و فنون ساده نویسی71213244

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2جامعه شناسی دوران كودكی81213245

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نقد و نظریه ادبیات كودک91213246

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تاریخ ادبیات كودک و نوجوان در ایران101213247

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2كودک و ادبیات عامه111213248

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3فلسفه كودكی121213249

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3تاریخ ادبیات كودک و نوجوان در جهان131213250

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3ادبیات دینی كودک141213251

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3باز نویسی و باز آفرینی متون كهن فارسی بر151213252

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2ادبیات تطبیقی كودک و نوجوان161213253

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی3كودک و رسانه171213254

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1آشنایی با سیر تحول نثر فارسی181213255

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1آشنایی با سیر تحول شعر فارسی191213256

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)(آموزش محور)201213257

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4ادبیات كودک و ترجمه(آموزش محور)211213258

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1روانشناسی كودكی ونوجوانی221213259

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 :

94-٩٥نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - زبان وادبيات فارسي -ادبيات كودك ونوجوان42رشته :

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 146صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1كودک و تفكر خلاق21213243

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2نقد و نظریه ادبیات كودک31213246

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)(آموزش محور)41213257

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(51213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (61213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی71213293

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2متون نظم و نثر عربی81213335

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3نظریه ها و نقد ادبی91213337

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ساخت دستوری زبان فارسی101213338

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2بلاغت كاربردی111213341

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1كتاب های تصویری121213359

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2ادبیات دینی كودک و نوجوان131213360

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3فلسفه و روانشناسی كودكی و نوجوانی141213361

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3بازنویسی و باز آفرینی متون كهن فارسی و ا151213362

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1تطور متون شعر فارسی161213372

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1تطور متون نثرفارسی171213373

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3روش تحقیق در ادبیات كودک ونوجوان181213374

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی4رمان نوجوان(آموزش محور)191213389

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4كودک و رسانه(آموزش محور)201213395

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 : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان وادبيات فارسي-ادبيات پايداري43رشته :

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 147صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1حماسه های مذهبی وتاریخی21213227

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)31213237

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(41213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (51213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی61213293

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1تطور متون شعرفارسی71213312

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1تطورمتون نثرفارسی81213313

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1مبانی ادبیات پایداری91213314

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2متون نظم و نثر عربی101213335

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3نظریه ها و نقد ادبی111213337

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ساخت دستوری زبان فارسی121213338

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3بلاغت كاربردی131213341

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2تاریخ تحلیلی ادبیات معاصر (با تكیه بر ادب141213364

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2تحلیل متون نظم پایداری151213365

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی161213366

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3تحلیل متون نثر پایداری171213367

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی3مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان181213368

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4شناخت ادبیات دفاع مقدس(آموزش محور)191213387

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی4ادبیات نمایشی و ادبیات پایداری(آموزش مح201213388

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 : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عامه45رشته :

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 148صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)(آموزش محور)21213257

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(31213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (41213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی51213293

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2متون نظم و نثر عربی61213335

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی1كلیات و مبانی ادبیات عامه71213336

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1نظریه ها و نقد ادبی81213337

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ساخت دستوری زبان فارسی91213338

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2گویش شناسی و ادب عامه101213339

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2ادبیات داستانی عامه111213340

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2بلاغت كاربردی121213341

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی3ادبیات غیر داستانی عامه131213342

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3جامعه شناسی ادبیات عامه141213343

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3مرجع شناسی و روش تحقیق ادبیات عامه151213344

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3قصه شناسی161213345

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1تطور متون شعر فارسی171213372

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1تطور متون نثرفارسی181213373

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی4نظریه ها و نقد ادبیات عامه (آموزش محور)191213393

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی4زیبایی شناسی ادبیات عامه (آموزش محور)201213394

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 : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي46رشته :

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 149صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری)(آموزش محور)21213257

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1) متون ادبی- تاریخی با تاكید بر1متون نثر(31213263

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1)2) قسمت دوم: شاهنامه(2متون نظم (41213272

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كلیات نقد ادبی51213293

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2متون نظم و نثر عربی61213335

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2نظریه ها و نقد ادبی71213337

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ساخت دستوری زبان فارسی81213338

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3بلاغت كاربردی91213341

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1تاریخچه ادبیات تطبیقی101213346

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1رویكردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی111213347

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2تعاملات و روابط ادبی ایران و جهان121213348

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2بررسی تطبیقی انواع ادبی131213349

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3مبانی نظری و نظریه های ادبیات تطبیقی141213350

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی3مطالعات بینا رشته ای در ادبیات تطبیقی151213351

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهی161213352

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1تطور متون شعر فارسی171213372

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1تطور متون نثرفارسی181213373

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی4بررسی پژوهشهای تطبیقی در زبان و ادبیات 191213391

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4بررسی تطبیقی شخصیت ها و مضامین ادبی 201213392

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 :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي47رشته :

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 150صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)21213237

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1تاریخ زبان فارسی31213304

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2متون نظم و نثر عربی41213335

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی2نظریه ها و نقد ادبی51213337

11:0013:00چهار شنبه1399/10/109تشریحی1ساخت دستوری زبان فارسی61213338

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2بلاغت كاربردی71213341

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1تطور متون شعر فارسی81213372

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1تطور متون نثرفارسی91213373

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی101213396

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مبانی زبان شناسی وكاربرد آن در زبان فارسی111213397

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی2زبان خارجی تخصصی121213398

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1روانشناسی آموزشی وروش تدریس131213399

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2روش آموزش زبان فارسی به فارسی زبانان141213400

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2روش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان151213402

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3درست نویسی و نگارش فارسی161213403

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3آموزش مقایسه ای گونه گفتاری و نوشتاری ز171213404

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3ساخت واژه در زبان فارسی181213405

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3اصول و نظریه های آموزش زبان191213406

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی3زبانشناسی كاربردی و آموزش زبان فارسی201213407

13:3015:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی4مرجع شناسی و روش تحقیق در زبان(آموزش 211213408

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4قلمرو زبان فارسی و عوامل رشد و گسترش آن221213409

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 : - ادبيات فارسي13گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - آموزش زبان فارسي51رشته :

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 151صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4واحد)4پایان نامه ارشد (11111296

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2آماراستنباطی21117115

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

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی41211022

تشریحی4(آموز٢سمینار دربرنامه آموزش زبان فارسی51212273

تشریحی4(آموزش محور)٢كارورزی61212274

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1مقدمات زبان شناسی71213053

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1كاربردنظریه های اجتماعی درآموزش زبان81213165

11:0013:00دو شنبه1399/10/2219تشریحی1آواشناسی زبان فارسی91213167

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1زمینه كاربردروانشناسی درآموزش زبان فارسی101213168

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی3كاربرد تكنولوژی آموزشی درآموزش زبان فار111213169

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1زبان تخصصی انگلیسی121213170

13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2برنامه ریزی درسی تهیه وتدوین موادآموزشی131213171

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1روانشناسی خواندن ونوشتن141213172

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2اصول معنی شناسی151213173

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2روشهای تدریس زبان161213174

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3تدریس مهارتهای كلامی171213177

تشریحی3سمیناردربرنامه آموزش زبان فارسی181213178

یهای یادگیری خواندن ونوشت191213179 11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2تشخیص نارسا

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1روش تحقیق پیشرفته201213182

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3كارورزی211213183

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3تدریس مهارتهای خواندن ونوشتن221213184

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی4زبانشناسی كاربردی(آموزش محور)231213239

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1تفكر و زبان241217062

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 251220658

تشریحی4سمینار(تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)261225129
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