
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زمين شيمي12رشته :

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 84صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1بلور شناسی نوری21116308

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مبانی كانی شناسی31116309

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی زمین شیمی41116320

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)51116373

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش تحقیق در زمین شناسی61116442

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زمین شیمی زیست محیطی71116444

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2روش های آنالیز دستگاهی81116445

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2زمین شیمی آلی91116446

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زمین شیمی غیر آلی101116447

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2زمین شیمی اكتشافی111116448

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3زمین شیمی ایزوتوپی121116449

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2زمین شیمی سیالات گرمابی131116450

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2زمین شیمی گوشته و هسته141116451

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2زمین شیمی عناصر كمیاب خاكی151116452

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3زمین شیمی جایگاههای زمین ساختی161116454

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3زمین شیمی و فرایندهای ماگمایی171116456

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3زمین شیمی خاک181116457

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زمین شیمی كاربردی191116459

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2زمین شیمی سامانه های آتشفشانی201116481

تشریحی2زمین شیمی پساب های معدنی211116482

تشریحی2فیزیک -شیمی مواد زمین221116483

تشریحی2مفاهیم پایه تر مودینامیک231116484

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 پايه11دانشكده :

94-٩٥نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - آب زمين شناسي13رشته :

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 85صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

وشیمی21116072 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1هیدروژ

وتكنیكی31116194 ل ژ 08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2آب های زیرزمینی و مسا

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد منابع آب41116195

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2هواشناسی و اقلیم شناسی51116196

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3تغذیه مصنوعی و سدهای زیرزمینی61116198

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1سامانه اطلاعات جغرافیایی71116323

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1آبهای زیرزمینی81116328

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)91116373

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آب زمین شناسی پیشرفته101116465

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آب شناسی پیشرفته111116466

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ریاضیات تكمیلی121116471

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار و احتمالات131116472

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ردیاب ها141116473

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2هیدرولیک آبهای زیر زمینی151116474

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2آب زمین شیمی161116475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدل سازی آبهای زیر زمینی171116476

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3آب شناسی كارست181116477

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3آلودگی آبهای زیر زمینی191116478

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3بهره برداری از آب های زیر زمینی201116479

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3آب زمین شناسی كاربردی211116504

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زمین ریخت شناسی كارست221116505

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آب رسانی231116521

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 پايه11دانشكده :

94-٩٥نيمسال دوم سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال دوم سال تحصيليترم اعمال : - زلزله شناسي14رشته :

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 86صفحه : 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)21116373

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2مبانی گرانی سنجی31116462

و مغناطیس 41116463 11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی١2ژ

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2روش های سن یابی ایزوتوپیک ورادیومتریک 51116464

ودینامیک61116469 11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2ژ

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی1روشهای محاسبات عددی71116470

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی١1زلزله شناسی 81116490

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2مبانی لرزه زمین ساخت91116491

وری انتشار امواج كشسان101116492 13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2ت

وفیزیكی111116493 11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2تحلیل سریهای زمانی ژ

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی٢3زلزلهشناسی 121116494

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زلزله شناسی مهندسی131116495

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3زلزله شناسی دستگاهی141116496

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2مبانی مدلسازی در زلزلهشناسی151116497

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2زلزلهشناسی جنبش نیرومند زمین161116498

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی3لرزه زمین ساخت ایران171116499

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2پیش نشانگرهای زلزله181116500

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2مبانی زلزله شناسی دیرین191116501

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2لرزهشناسی201116502

والكتریک211116503 11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2ژ

و فیزیک221116507 08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ریاضیات پیشرفته در ژ

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زمین شناسی ساختاری231116509

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1زمین شناسی عمومی241124015

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

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم زمين گرايش پترولوژي31رشته :

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 87صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2ماگمانیسم ودگرگونی ایران21116261

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2آتشفشان شناسی پیشرفته31116264

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1بلور شناسی نوری41116308

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مبانی كانی شناسی51116309

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1سنگ های آذرین61116312

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)71116373

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1ماگما وفرایندهای ماگمایی81116523

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2پتروژنز سنگ های آذرین91116524

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2پترولوژی سنگ های دگرگونی101116525

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2زمین شیمی آذرین ودگرگونی111116526

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2پترولوژی تجربی121116527

08:3010:30سه شنبه1399/10/098تشریحی2كاربرد ایزوتوپ ها در پترولوژی131116528

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2بلور شناسی141116529

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2فابریک مغناطیسی سنگ های آذرین ودگرگونی151116530

تشریحی2ریز ساختار های آذرین ودگرگونی161116531

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3ماگماتیسم و زمین ساخت صفحه ای171116532

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2گوهر شناسی181116533

تشریحی3جدایش كانی ها191116534

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی3ترمودینامیک زمین شیمیایی201116535

تشریحی3پترولوژی صحرایی211116536

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3آمار و احتمال در پترولوژی221116537

تشریحی3سمینار231116538

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 پايه11دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي32رشته :

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 88صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی زمین شناسی21116012

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحیGIS1آشنایی با 31116248

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1منابع معدنی ومحیط زیست41116279

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زمین شیمی زیست محیطی51116280

تشریحی1آلودگی خاک61116281

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2آلودگی منابع آب71116282

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خطر های زمین شناختی81116283

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار91116284

تشریحی2زمین شناسی زیست محیطی در پروژه های مه101116285

تشریحی2موضوعات خاص در زمین شناسی زیست محیطی111116286

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زمین شناسی پزشكی121116287

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2سنجش از دور در زیست محیطی131116288

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2زمین شناسی شهری141116289

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2اصول نمونه برداری وتجزیه نمونه های زیس151116290

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2اقلیم شناسی زیست محیطی161116291

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2زیست زمین شیمی171116292

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2حقوق محیط زیست181116293

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2بیابان زایی وبیابان زدایی191116294

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2آمایش سرزمین201116295

تشریحی3سمینار211116296

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1رسوب شناسی221116310

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی زمین شیمی231116320

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)241116373

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

...

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم زمين گرايش زمين شناسي اقتصادي33رشته :

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 89صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

رمعدنی21116033 13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تخمین وارزیابی ذخا

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1مینرالوگرافی31116042

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كانیهاوسنگهای صنعتی41116127

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3منابع زمین گرمایی51116128

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1بلور شناسی نوری61116308

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مبانی كانی شناسی71116309

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1سامانه اطلاعات جغرافیایی81116323

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)91116373

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ذخایر آذرین ودگركونی101116485

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2اصول اكتشافات ذخایر معدنی111116486

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3زمین ساخت صفحه ای و كانه زایی121116487

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2ذخایر رسوبی131116488

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3ذخایر معدنی ایران141116489

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2تجزیه نمونه های معدنی151116510

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2زمین آمار161116511

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2زمین شیمی ذخایر گرمایی171116512

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2زمین شناسی گوهر سنگها181116513

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3زمین شناسی اقتصادی سوختهای فسیلی191116514

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3ذخایر تبخیری201116515

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی3دور سنچی اكتشافی211116516

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3كاربرد ایزوتوپ ها در زمین شناسی اقتصادی221116517

ید ها (زمین شیمی ،خاستگاه وجایگ231116518 13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2گرانیتو 

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی3منابع معدنی ومحیط زیست241116519

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2اجرای پروژه های اكتشافی251116522

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

97-٩٨نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك)34رشته :

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 90صفحه : 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 شنبه1399/10/011تشریحی1سنگ شناسی دگرگونی21116021

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زمین شناسی ساختاری31116051

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زمین ساخت41116318

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)51116373

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زمین ساخت جهانی61116396

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١1زمین شناسی ساختاری پیشرفته 71116397

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2زمین شناسی ساختاری پیشرفته 81116398

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2لرزه زمین ساخت91116399

تشریحی2مدل سازی زمین ساختی101116400

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1نو زمین ساخت وریخت زمین ساخت111116402

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2زمین ساخت ایران121116403

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3بافت ساختار131116404

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3كاربرد مكانیک سنگ در زمین ساخت141116405

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3كانه زایی وزمین ساخت151116406

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4كاربرد زمین فیزیک در زمین ساخت (آموزش 161116407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4زمین شناسی وزمین ساخت خاور میانه (آموز171116408

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش تحقیق در زمین شناسی181116442

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2زمین شناسی ساختاری كاربردی191116540

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 پايه11دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم زمين گرايش آب زمين شناسي35رشته :

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 91صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

وشیمی21116072 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1هیدروژ

وتكنیكی31116194 ل ژ 08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2آب های زیرزمینی و مسا

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد منابع آب41116195

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2هواشناسی و اقلیم شناسی51116196

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3تغذیه مصنوعی و سدهای زیرزمینی61116198

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1سامانه اطلاعات جغرافیایی71116323

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1آبهای زیرزمینی81116328

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)91116373

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1آب زمین شناسی پیشرفته101116465

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آب شناسی پیشرفته111116466

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی1ریاضیات تكمیلی121116471

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1آمار و احتمالات131116472

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ردیاب ها141116473

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2هیدرولیک آبهای زیر زمینی151116474

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2آب زمین شیمی161116475

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدل سازی آبهای زیر زمینی171116476

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3آب شناسی كارست181116477

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی3آلودگی آبهای زیر زمینی191116478

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی3بهره برداری از آب های زیر زمینی201116479

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی3آب زمین شناسی كاربردی211116504

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زمین ریخت شناسی كارست221116505

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آب رسانی231116521

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 پايه11دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسي36رشته :

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 92صفحه : 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 شنبه1399/10/044تشریحی1سنگ های رسوبی21116311

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1دیرینه شناسی - ماكروفسیل31116314

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1ریز دیرینه شناسی41116315

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)51116373

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1گرده شناسی61116409

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریز فسیل روزن دار71116410

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1دیرینه شناسی بی مهرگان81116411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زیست چینه نگاری91116412

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2ریز فسیل غیر روزن دار101116413

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2ریز رخساره پیشرفته111116414

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2دیرینه بوم شناسی121116415

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2دیرینه گیاه شناسی131116416

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2دیرینه شناسی مهره داران141116417

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3چینه نگاری پیشرفته151116418

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3چینه نگاری سكانسی161116419

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3چینه نگاری ایران پیشرفته171116420

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4محیطهای رسوبی پیشرفته (آموزش محور)181116421

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4سنگ چینه نگاری (آموزش محور)191116422

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش تحقیق در زمین شناسی201116442

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 پايه11دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم زمين گرايش رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي37رشته :

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 93صفحه : 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 شنبه1399/10/044تشریحی1سنگ های رسوبی21116311

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1ریز دیرینه شناسی31116315

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1متون علمی زمین شناسی41116331

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1زمین شناسی زیرسطحی51116340

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)61116373

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1رسوب شناسی كاربردی71116423

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1سنگ های كربناتی81116424

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2سنگ های غیر كربناتی91116425

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2محیطها ی رسوبی پیشرفته101116426

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2زمین شیمی رسوبی111116427

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2ریز رخساره پیشرفته121116428

تشریحی2رسوب شناسی صحرایی131116429

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2چینه نگاری سكانسی141116430

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3زمین شناسی مخازن هیدرو كربنی151116431

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3ذخایر رسوبی161116432

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3رسوب شناسی زیست محیطی171116433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4زمین شناسی دریایی (آموزش محور)181116434

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4اصول تفسیر لاگ (آموزش محور)191116435

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش تحقیق در زمین شناسی201116442

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 پايه11دانشكده :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

96-٩٧نيمسال اول سال تحصيلترم اعمال : - علوم زمين گرايش زمين شيمي38رشته :

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 94صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1بلور شناسی نوری21116308

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مبانی كانی شناسی31116309

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی زمین شیمی41116320

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)51116373

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش تحقیق در زمین شناسی61116442

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زمین شیمی زیست محیطی71116444

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2روش های آنالیز دستگاهی81116445

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2زمین شیمی آلی91116446

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زمین شیمی غیر آلی101116447

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2زمین شیمی اكتشافی111116448

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3زمین شیمی ایزوتوپی121116449

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2زمین شیمی سیالات گرمابی131116450

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2زمین شیمی گوشته و هسته141116451

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2زمین شیمی عناصر كمیاب خاكی151116452

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی3زمین شیمی جایگاههای زمین ساختی161116454

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی3زمین شیمی و فرایندهای ماگمایی171116456

11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی3زمین شیمی خاک181116457

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زمین شیمی كاربردی191116459

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2زمین شیمی سامانه های آتشفشانی201116481

تشریحی2زمین شیمی پساب های معدنی211116482

تشریحی2فیزیک -شیمی مواد زمین221116483

تشریحی2مفاهیم پایه تر مودینامیک231116484

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 : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زمين شناسي (چينه شناسي وفسيل شناسي )41رشته :

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 95صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

واكولوژی21116112 08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1پال

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2فسیل شناسی مهره داران31116115

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی2چینه شناسی ایران41116116

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2تحول واصول فیلوژنی51116117

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2فسیل شناسی گیاهی پیشرفته61116119

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی3میكروفاسیس پیشرفته71116120

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3پالینولوژی81116121

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2زمین شناسی ایران وكشورهای همجوار91116122

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3لیتوستراتیگرافی101116139

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3بیوزوناسیون ومدلهای بیوستراتیگرافی111116169

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2ایكنولوژی121116216

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2رخساره های بنتونیكی131116217

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی2رخساره های پلانكتونیكی141116218

تشریحی4سمینار ( آموزش محور )151116244

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1سنگ های رسوبی161116311

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1دیرینه شناسی - ماكروفسیل171116314

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1ریز دیرینه شناسی181116315

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1چینه شناسی191116316

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)201116373

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1میكروفسیل فرامینفرا211116376

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2میكروفسیل غیرفرامینفرا221116377

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1فسیل شناسی بی مهرگان231116378

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 پايه11دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زمين شناسي- پترولوژي42رشته :

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 96صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی زمین شناسی21116012

وشیمی پیشرفته31116249 13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1ز

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی١1پترولوژی سنگ های آذرین41116258

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی٢2پترولوژی سنگ های آذرین 51116259

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2پترولوژی سنگ های دگرگونی61116260

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2ماگمانیسم ودگرگونی ایران71116261

و كرونولوژی81116262 11:0013:00شنبه1399/10/065تشریحی2ژ

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2رادیو كریستالوگرافی91116263

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2آتشفشان شناسی پیشرفته101116264

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2ماگماتیسم وتكنونیک صفحه ای111116265

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2افیولیت ها121116266

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2بازالت ها131116267

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2آندزیت ها141116268

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی2میگمانیت ها151116269

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2گرانیت ها161116270

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2واكنش های دگرگونی171116271

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مبانی كانی شناسی181116309

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی1سنگ های آذرین191116312

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1سنگ های دگرگونی201116313

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)211116373

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 پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

87-٨٨ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زمين شناسي (اقتصادي )43رشته :

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 97صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

رمعدنی21116033 13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تخمین وارزیابی ذخا

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1مینرالوگرافی31116042

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كانیهاوسنگهای صنعتی41116127

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی3منابع زمین گرمایی51116128

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1كانسارهای آذرین ودگرگونی61116129

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2كانسارهای رسوبی71116130

وفیزیكی81116131 11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2اصول اكتشافات ژ

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2گوهرشناسی91116132

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2كانه زایی وتكتونیک101116133

وشیمیایی111116134 08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2اصول اكتشافات ژ

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی3روشهای تجزیه نمونه های معدنی121116135

وترمومتری سیالات درگیر131116137 11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی3ژ

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی3زمین شناسی ایزوتوپها141116170

وشیمی كانسارهای گرمابی151116171 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2ژ

وشیمی كانسارهای رسوبی161116172 08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3ژ

تشریحی3اجرای پروژه های اكتشافی171116173

تشریحی4سمینار ( آموزش محور )181116244

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحیGIS1آشنایی با 191116248

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1بلور شناسی نوری201116308

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مبانی كانی شناسی211116309

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)221116373

ر معدنی ایران و منشا آنها231116395 08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3ذخا

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 پايه11دانشكده :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

95-٩٦نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زمين شناسي (اقتصادي )43رشته :

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 98صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

رمعدنی21116033 13:3015:30سه شنبه1399/10/098تشریحی1تخمین وارزیابی ذخا

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1مینرالوگرافی31116042

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كانیهاوسنگهای صنعتی41116127

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی1منابع زمین گرمایی51116128

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی1بلور شناسی نوری61116308

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی1مبانی كانی شناسی71116309

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1سامانه اطلاعات جغرافیایی81116323

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)91116373

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1ذخایر آذرین ودگركونی101116485

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2اصول اكتشافات ذخایر معدنی111116486

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3زمین ساخت صفحه ای و كانه زایی121116487

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2ذخایر رسوبی131116488

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3ذخایر معدنی ایران141116489

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1تجزیه نمونه های معدنی151116510

13:3015:30دو شنبه1399/10/011تشریحی1زمین آمار161116511

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1زمین شیمی ذخایر گرمایی171116512

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زمین شناسی گوهر سنگها181116513

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی1زمین شناسی اقتصادی سوختهای فسیلی191116514

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1ذخایر تبخیری201116515

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1دور سنچی اكتشافی211116516

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی1كاربرد ایزوتوپ ها در زمین شناسی اقتصادی221116517

ید ها (زمین شیمی ،خاستگاه وجایگ231116518 13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1گرانیتو 

11:0013:00یک شنبه1399/10/076تشریحی1منابع معدنی ومحیط زیست241116519

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1اجرای پروژه های اكتشافی251116522

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 261220658

...

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه : -- - علوم پايه11دانشكده :

ترم دروس انتقاليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

88-٨٩ترم اول سال تحصيلي ترم اعمال : - زمين شناسي-آبشناسي46رشته :

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 99صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

وشیمی21116072 13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1هیدروژ

13:3015:30شنبه1399/10/1311تشریحی2هیدرولوژی پیشرفته31116190

ولوژی پیشرفته41116191 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2هیدروژ

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2هیدرولیک آب های زیرزمینی51116192

وتكنیكی61116194 ل ژ 08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2آب های زیرزمینی و مسا

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد منابع آب71116195

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2هواشناسی و اقلیم شناسی81116196

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2آبرسانی91116197

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2تغذیه مصنوعی و سدهای زیرزمینی101116198

ومورفولوژی كارست111116199 13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2ژ

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2آب شناسی كاربردی121116200

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1استخراج آبهای زیرزمینی131116201

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زمین شناسی كواترنر141116202

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3مدلها151116203

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2ردیابها161116205

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی1امار و احتمال171116210

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2هیدرولوژی كارست181116219

تشریحی4سمینار ( آموزش محور )191116244

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحیGIS1آشنایی با 201116248

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1رسوب شناسی211116310

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1آبهای زیرزمینی221116328

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)231116373

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 پايه11دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زمين شناسي-رسوب شناسي وسنگ شناسي رسوبي47رشته :

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 100صفحه : 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 شنبه1399/10/011تشریحی1محیطهای رسوبی21116017

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1زمین شناسی زیرزمینی31116041

13:3015:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی2هیدرولوژی كارست41116219

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1رسوب شناسی پیشرفته51116250

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1(كربنات ها)١سنگ شناسی رسوبی 61116251

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2(غیر كربنات ها )٢سنگ شناسی رسوبی 71116252

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2محیطهای رسوبی پیشرفته81116253

وشیمی رسوبی91116254 11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی3ژ

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2میكرو فاسیس پیشرفته101116255

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3لیتوستراتیگرافی111116256

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2تحلیل حوضه ها121116272

13:3015:30سه شنبه1399/10/022تشریحی2رخساره های آواری131116273

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی2رخساره های كربناته141116274

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2رخساره های تبخیری151116275

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2سنگهای پیروكلاستیک161116276

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2تكنونیک ورسوب گذاری171116277

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2آنالیز دستگاهی181116278

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1سنگ های رسوبی191116311

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1ریز دیرینه شناسی201116315

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1متون علمی زمین شناسی211116331

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)221116373

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 پايه11دانشكده :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

90-٩١نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زمين شناسي زيست محيطي48رشته :

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 101صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زبان تخصصی زمین شناسی21116012

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحیGIS1آشنایی با 31116248

08:3010:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1منابع معدنی ومحیط زیست41116279

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1زمین شیمی زیست محیطی51116280

تشریحی1آلودگی خاک61116281

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2آلودگی منابع آب71116282

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی2خطر های زمین شناختی81116283

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2مدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار91116284

تشریحی2زمین شناسی زیست محیطی در پروژه های مه101116285

تشریحی2موضوعات خاص در زمین شناسی زیست محیطی111116286

08:3010:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی3زمین شناسی پزشكی121116287

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی2سنجش از دور در زیست محیطی131116288

08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2زمین شناسی شهری141116289

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی2اصول نمونه برداری وتجزیه نمونه های زیس151116290

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2اقلیم شناسی زیست محیطی161116291

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2زیست زمین شیمی171116292

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی2حقوق محیط زیست181116293

08:3010:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی2بیابان زایی وبیابان زدایی191116294

13:3015:30چهار شنبه1399/10/109تشریحی2آمایش سرزمین201116295

تشریحی3سمینار211116296

13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1رسوب شناسی221116310

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی زمین شیمی231116320

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)241116373

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

...

...      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

92-٩٣نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زمين شناسي-تكتونيك49رشته :

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 102صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی4 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30شنبه1399/10/2017تشریحی1سنگ شناسی آذرین ودگرگونی21116049

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زمین شناسی ساختاری31116051

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زمین ساخت41116318

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1زمین فیزیک51116321

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)61116373

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١1زمینساخت پیشرفته 71116380

وتكتونیک 81116381 13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی١1ژ

تشریحی2تكتونیک تجربی91116382

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2سایز موتكتونیک101116383

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3پترو فابریک111116384

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2زمینساخت پیشرفته 121116385

وتكتونیک 131116386 08:3010:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی٢2ژ

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2مورفوتكتونیک141116387

وتكتونیک151116388 13:3015:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2ن

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی4تكتونیک ایران (آموزش محور)161116389

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4تكتونیک خاورمیانه (آموزش محور)171116390

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی2تكتونیک و كانیزایی181116392

وفیزیک در تكتونیک191116393 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2كاربرد ژ

11:0013:00یک شنبه1399/10/2118تشریحی2مبانی اساسی استرین201116394

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 پايه11دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زمين ساخت(تكتونيك)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 103صفحه : 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 شنبه1399/10/011تشریحی1سنگ شناسی دگرگونی21116021

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زمین شناسی ساختاری31116051

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زمین ساخت41116318

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)51116373

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زمین ساخت جهانی61116396

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١1زمین شناسی ساختاری پیشرفته 71116397

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2زمین شناسی ساختاری پیشرفته 81116398

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2لرزه زمین ساخت91116399

تشریحی2مدل سازی زمین ساختی101116400

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی2زمین شناسی كواتر نری111116401

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2نو زمین ساخت وریخت زمین ساخت121116402

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2زمین ساخت ایران131116403

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3بافت ساختار141116404

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3كاربرد مكانیک سنگ در زمین ساخت151116405

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3كانه زایی وزمین ساخت161116406

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4كاربرد زمین فیزیک در زمین ساخت (آموزش 171116407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4زمین شناسی وزمین ساخت خاور میانه (آموز181116408

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش تحقیق در زمین شناسی191116442

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 پايه11دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - زمين ساخت(تكتونيك)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 104صفحه : 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 شنبه1399/10/011تشریحی1سنگ شناسی دگرگونی21116021

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی1زمین شناسی ساختاری31116051

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1زمین ساخت41116318

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)51116373

13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی1زمین ساخت جهانی61116396

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی١1زمین شناسی ساختاری پیشرفته 71116397

13:3015:30پنج شنبه1399/10/1110تشریحی٢2زمین شناسی ساختاری پیشرفته 81116398

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2لرزه زمین ساخت91116399

تشریحی2مدل سازی زمین ساختی101116400

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی2نو زمین ساخت وریخت زمین ساخت111116402

08:3010:30شنبه1399/10/2017تشریحی2زمین ساخت ایران121116403

08:3010:30سه شنبه1399/10/022تشریحی3بافت ساختار131116404

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3كاربرد مكانیک سنگ در زمین ساخت141116405

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی3كانه زایی وزمین ساخت151116406

13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی4كاربرد زمین فیزیک در زمین ساخت (آموزش 161116407

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4زمین شناسی وزمین ساخت خاور میانه (آموز171116408

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش تحقیق در زمین شناسی181116442

11:0013:00پنج شنبه1399/10/1110تشریحی2زمین شناسی ساختاری كاربردی191116539

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 پايه11دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - چينه نگاري و ديرينه شناسي51رشته :

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 105صفحه : 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 شنبه1399/10/044تشریحی1سنگ های رسوبی21116311

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی1دیرینه شناسی - ماكروفسیل31116314

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1ریز دیرینه شناسی41116315

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)51116373

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی1گرده شناسی61116409

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1ریز فسیل روزن دار71116410

13:3015:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی1دیرینه شناسی بی مهرگان81116411

13:3015:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2زیست چینه نگاری91116412

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2ریز فسیل غیر روزن دار101116413

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2ریز رخساره پیشرفته111116414

08:3010:30دو شنبه1399/10/011تشریحی2دیرینه بوم شناسی121116415

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی2دیرینه گیاه شناسی131116416

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2دیرینه شناسی مهره داران141116417

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3چینه نگاری پیشرفته151116418

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی3چینه نگاری سكانسی161116419

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی3چینه نگاری ایران پیشرفته171116420

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی4محیطهای رسوبی پیشرفته (آموزش محور)181116421

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی4سنگ چینه نگاری (آموزش محور)191116422

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش تحقیق در زمین شناسی201116442

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 پايه11دانشكده :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - زمين شناسي16گروه آموزشي :

93-٩٤نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي52رشته :

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 106صفحه : 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 شنبه1399/10/044تشریحی1سنگ های رسوبی21116311

13:3015:30دو شنبه1399/10/1513تشریحی1ریز دیرینه شناسی31116315

08:3010:30چهار شنبه1399/10/033تشریحی1متون علمی زمین شناسی41116331

08:3010:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی1زمین شناسی زیرسطحی51116340

تشریحی4سمینار (تحقیق وتتبع نظری)(آموزش محور)61116373

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1رسوب شناسی كاربردی71116423

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی1سنگ های كربناتی81116424

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی2سنگ های غیر كربناتی91116425

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2محیطها ی رسوبی پیشرفته101116426

11:0013:00دو شنبه1399/10/1513تشریحی2زمین شیمی رسوبی111116427

11:0013:00یک شنبه1399/10/1412تشریحی2ریز رخساره پیشرفته121116428

تشریحی2رسوب شناسی صحرایی131116429

11:0013:00چهار شنبه1399/10/1715تشریحی2چینه نگاری سكانسی141116430

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی3زمین شناسی مخازن هیدرو كربنی151116431

11:0013:00پنج شنبه1399/10/044تشریحی3ذخایر رسوبی161116432

08:3010:30شنبه1399/10/1311تشریحی3رسوب شناسی زیست محیطی171116433

08:3010:30پنج شنبه1399/10/1816تشریحی4زمین شناسی دریایی (آموزش محور)181116434

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی4اصول تفسیر لاگ (آموزش محور)191116435

11:0013:00چهار شنبه1399/10/033تشریحی1روش تحقیق در زمین شناسی201116442

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

      
 www.irsoal.com 

۱ پیام نور
ترم اول ۳۹۹-۱۴۰۰




