
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*pnueb*com

ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور



تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - علوم پايه11دانشكده :
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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
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ترم اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ پيام نور




